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ABSTRACT
Subtitling is one of the audiovisual translation modes that imposes more constraints on
translators and requires a major effort to adequately condense the text without losing
coherence with image and sound, enabling the audience to enjoy a film with its original
nuances. This paper provides Catalan subtitles for some scenes from the film Charlie
and the Chocolate Factory, which serve as a basis for identifying the difficulties arisen
in film subtitling, analyzing the strategies to solve them and assessing the adequacy of
our solutions. To be precise, the examined difficulties are the subtitling of a series
of concrete nouns, some characteristic elements of orality, phonic wordplays and songs.
The analysis results illustrate, on the one hand, that the distinguishing characteristics of
subtitles encourage this mode tendency to preserve items of the source language.
However, on the other hand, it is also proved that foreignizing strategies should not be
abused, since films contain several phenomena which cause an effect on the viewers
that cannot be transferred to the target culture through a literal and opaque translation.
The presentation of our examples and the conclusions drawn contribute to raising
awareness of the fact that subtitling is subjected to restraints that condition each
decision involved in the translation process and demonstrate subtitler’s merit.
Keywords: subtitling, coherence, difficulties, constraints, strategies, Charlie and the
Chocolate Factory
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1. INTRODUCCIÓ
Emprenem aquest treball de fi de grau com una oportunitat per estudiar a fons la
modalitat de traducció audiovisual que més ens interessa: la subtitulació. Tot i que ha
estat la més treballada a les classes de traducció audiovisual, volem aprofundir-hi i posar
en pràctica les habilitats i les competències adquirides al llarg del grau. Per fer-ho, hem
traduït algunes escenes de la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata (2005) per als
subtítols en català i hem analitzat i justificat les decisions preses.
1.1.Motivació
El motiu pel qual hem escollit aquesta temàtica és el gran interès personal per la
professió del traductor audiovisual i especialment la del subtitulador, ja que la seva
figura es basa en dos vessants que ens apassionen: les pel·lícules i la traducció. Com
que la nostra ambició és de tenir algun dia entre mans la traducció d’una pel·lícula, ens
hem pres la subtitulació de Charlie i la fàbrica de xocolata com un encàrrec real amb
què ens podríem trobar en el futur, tot i que només hem subtitulat algunes escenes i no
la pel·lícula sencera. No obstant això, la idea de dur-lo a terme posant-nos en la pell
d’un traductor audiovisual ens ha portat a acomplir-lo amb motivació i esforç.
A més, com que el treball consisteix en una autoavaluació, ens atreu el propòsit de posar
a prova els coneixements i habilitats que hem anat adquirint al llarg del grau i alhora
aprofundir en la teoria de la subtitulació per tal de justificar les nostres argumentacions.
Pel que fa al producte audiovisual, hem escollit Charlie i la fàbrica de xocolata perquè,
a part de ser una pel·lícula que ens agrada, el DVD no conté els subtítols en català i
haver-los d’elaborar nosaltres podria ser un encàrrec real que trobem molt atractiu i
interessant per les dificultats que planteja.
1.2.Objectius
L’objectiu del treball és doble. D’una banda, com s’explica a l’apartat anterior, volem
posar a prova la nostra capacitat per traduir un guió d’una pel·lícula per als subtítols, a
partir d’observar quines dificultats solen aparèixer en un encàrrec d’aquestes
característiques i en quin nivell es troben les nostres competències per posar-hi
solucions.
D’altra banda, també pretenem justificar i avaluar la feina feta amb argumentacions
sòlides fonamentades en la bibliografia més adient i útil per a cada cas. Així doncs, a
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partir de la bibliografia consultada i dels exemples extrets dels nostres subtítols,
oferirem una reflexió sobre els procediments que es poden seguir a l’hora de traduir un
seguit de fenòmens freqüents en els textos audiovisuals i obtindrem una idea global
sobre la pràctica de la subtitulació de pel·lícules, tenint en compte les limitacions a què
s’ha d’ajustar el traductor i les estratègies que pot aplicar.
1.3.Metodologia
La metodologia que s’ha seguit per a l’elaboració del treball consta de quatre fases: 1) la
visualització de la pel·lícula completa en versió original (en anglès) per detectar escenes
en què apareixen fenòmens mereixedors d’esment per les dificultats que comporten; 2)
la subtitulació en català de les escenes seleccionades i, a més, dels primers 15 minuts de
la pel·lícula per posar-nos en una situació més real i treballar amb un fragment
relativament llarg; 3) l’extracció i classificació dels exemples de la nostra subtitulació
que formen mostres clares de fenòmens que plantegen problemes al traductor; 4)
l’anàlisi, justificació i avaluació de les nostres propostes de traducció per als subtítols.
La transcripció de la versió original de la pel·lícula està extreta del lloc web d’un club
de fans de Johnny Depp, tot i que hem hagut de corregir diversos errors que contenia.
Pel que fa a la nostra traducció, cal aclarir que l’hem portat a terme basant-nos
únicament en la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata (2005). Fa anys vam llegir el
llibre de Roal Dahl en què està basada i fa menys temps vam veure-la en català (ja que
el DVD de què disposem sí que conté la traducció per al doblatge). No obstant això, no
hem volgut tenir en compte aquests textos i hem procurat evitar que les nostres
solucions estiguessin influenciades per la traducció existent de la pel·lícula.
1.4.Estructura
Aquest treball s’estructura en sis apartats: “Introducció”, “Contextualització”, “Anàlisi
de la subtitulació”, “Conclusions”, “Bibliografia” i “Annex”. Els principals, però, són el
segon i el tercer, ja que conformen la part teòrica i la part pràctica del treball,
respectivament. A la “Contextualització” es resumeix què és la traducció audiovisual,
en què consisteix la modalitat de la subtitulació i quines són les fases d’elaboració dels
subtítols i, d’altra banda, s’ofereix una descripció del producte audiovisual que és
objecte del treball: la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata.
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Pel que fa a l’“Anàlisi de la subtitulació”, es divideix en quatre subapartats, que
contenen la classificació dels exemples estudiats, i al final de cada subapartat es troben
un o dos paràgrafs sota el títol Resultats que resumeixen les conclusions extretes del que
s’ha analitzat. En concret, s’exposa la traducció de noms, que inclou els antropònims,
topònims, noms d’aliments i els mots inventats; la subtitulació d’alguns elements
característics de l’oralitat com les interjeccions, el lèxic col·loquial i l’accent estranger;
la subtitulació de jocs fònics com els jocs de paraules i les al·literacions, i, per acabar,
es presenten els subtítols per a una de les cançons de la pel·lícula.
Finalment, trobem les conclusions generals del treball extretes a partir de l’anàlisi de la
traducció per als subtítols que hem dut a terme. A continuació, apareixen la llista de les
referències bibliogràfiques consultades al llarg de l’elaboració del treball i l’annex, que
conté taules amb la transcripció d’algunes escenes de la pel·lícula, juntament amb els
nostres subtítols.
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2. CONTEXTUALITZACIÓ
2.1.La traducció audiovisual
2.1.1. Definició
La traducció audiovisual és un dels tipus de traducció més voluminosos i existeix des de
fa més de cent anys, ja que les pel·lícules del cinema mut ja passaven per les mans de
traductors per tal que en traduïssin els intertítols. El seu objecte de treball és el text
audiovisual, definit per Bartoll (2012: 20) com “un missatge dinàmic en el temps que es
pot percebre pel canal àudio, pel visual o per tots dos alhora”. El qualifica de dinàmic
perquè el component visual que ofereix està en moviment, i l’oral, també, ja que el
dinamisme és un tret inherent de l’oralitat.
Chaume (2003: 212) afirma que l’especificitat dels textos audiovisuals rau en el fet que
el significat es produeix a través de diversos codis de significació i de la interacció entre
ells. Així doncs, la tasca d’un traductor audiovisual no se centra simplement a traslladar
aquests textos d’una llengua a una altra, sinó que ho ha de fer tenint molt presents tota
una sèrie de codis, que poden ser la col·locació del so en una pel·lícula, els tipus de
plans que s’utilitzen o la combinació de les imatges i els sons, per exemple.
Les modalitats de traducció audiovisual més populars són el doblatge i la subtitulació,
però també hi ha les veus superposades, la interpretació simultània, la subtitulació per a
persones amb discapacitat auditiva o l’audiodescripció per a persones cegues, entre
d’altres. Cadascuna té unes característiques que la determinen i requereixen que el
traductor segueixi unes estratègies o unes altres en funció de la modalitat a la qual es
dedica. En aquest treball, però, ens centrarem únicament en la subtitulació.
2.1.2. La subtitulació
La subtitulació està guanyant molta popularitat en els països on predomina el doblatge,
com Espanya, i cada vegada hi ha més cinemes que ofereixen pel·lícules en versió
original i subtitulades. La característica que diferencia aquesta modalitat de traducció
audiovisual de la resta és que manté la versió original alhora que proporciona la
traducció per escrit, la qual cosa permet apreciar els elements lingüístics, estètics i
artístics originals. Bartoll (2012) defineix el subtítol de la manera següent:
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Escrit que recull de manera sincronitzada els elements verbals d’un text
audiovisual, tant orals com visuals, i —segons els destinataris— també els
acústics no verbals, tot abastant les possibilitats que ofereix la traducció
interlingüística o la intralingüística. (p. 64)

Els subtítols, per tant, presenten per escrit els elements verbals d’un text audiovisual de
manera simultània amb aquest text, que pot ser una pel·lícula, per exemple. Els elements
verbals que recullen poden pertànyer tant a la banda sonora de la pel·lícula (en el cas dels
subtítols per a sords, també els sons no verbals) com a la imatge, i poden oferir-se
mitjançant una llengua diferent a l’original (traducció interlingüística) o bé la mateixa
llengua (traducció intralingüística, que sol anar dirigida a persones sordes o amb
discapacitat auditiva o a aprenents de l’idioma). El fet que en els subtítols es reprodueixi
per escrit un text de naturalesa oral és el repte que caracteritza aquesta modalitat i que
implica haver de seguir una sèrie d’estratègies dirigides a traslladar un missatge d’un
canal a un altre de més limitat i amb unes convencions diferents. Per exemple, l’entonació o
l’accent d’un personatge són trets de la llengua oral difícils de traslladar a la llengua escrita,
i encara ho són més les interrupcions o el discurs superposat (Bartoll, 2012: 128-129).
A més d’oferir diàlegs versemblants i respectar la informació de l’original, altres prioritats
del subtitulador són la bona segmentació del text i la correcta sincronia dels subtítols
amb la imatge, tal com indica Chaume (2003: 104). És important canviar de subtítol
quan es canvia de pla, ja que si no es fa l’espectador torna a llegir el mateix subtítol i es
pot confondre o perdre’s informació visual. Per tant, s’ha de procurar que la velocitat en
què apareixen segueixi el ritme del discurs del text original (d’ara endavant, TO) i, a
més a més, que els espectadors els puguin llegir, per la qual cosa han de durar entre un i
sis segons. En funció del mitjà en què s’exhibeixin, els subtítols poden contenir més o
menys caràcters, que acostumen a ser entre 28 i 40 (per a moltes empreses, el límit de
caràcters és de 36). Aquests caràcters, com a norma general, no poden ocupar més de
dues línies, tot i que hi ha subtítols amb unes funcions específiques que en poden ocupar
més, perquè ofereixen la traducció íntegra o bé perquè són bilingües, per exemple.
A part de les limitacions temporals i espacials que impliquen haver de condensar i
sovint sacrificar informació del TO, sempre vetllant per la coherència amb la imatge,
Cintas i Remael (2007: 57) indiquen que el subtitulador també ha de tenir en compte
que la seva feina serà jutjada i criticada pels espectadors que coneguin lleugerament
la llengua original i per això la qualifiquen d’un tipus de traducció “vulnerable”. Com
que rep tots dos textos a l’hora, el públic els compara i busca errors, fenomen que
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Törnqvist (1995: 49), citat dins Cintas i Remael (2007: 55), va batejar com “gossiping
effect” i pot condicionar les solucions del traductor.
El procés de subtitulació
Per acabar, com que en aquest treball es realitza un encàrrec fictici, expliquem breument
les tasques que porta a terme el traductor des que rep el text original fins que en lliura
els subtítols. L’ordre en què les descrivim no és estrictament el que segueixen tots els
subtituladors, sinó que hi ha fases que alguns prefereixen acomplir abans que d’altres i
cadascun segueix el mètode amb què considera que és més eficient.
Un cop el traductor ha rebut la pel·lícula i l’ha visionat sencera per fer-se’n una idea
general, ha de fer el pautatge, que consisteix en “la fixació dels codis de temps
d’entrada i sortida de cada subtítol” (Bartoll, 2012: 174), tenint en compte el ritme del
discurs, les pauses i els diàlegs dels diferents personatges. A continuació, ha de
segmentar el text de dins els subtítols o entre un subtítol i el següent perquè cada un
constitueixi una unitat sintàctica lògica i els espectadors els puguin comprendre
fàcilment durant els pocs segons que apareixeran en pantalla. A més, a l’hora de fer la
segmentació també ha de procurar que els subtítols entrin o surtin coincidint amb els
canvis de pla, motiu pel qual és molt important que el pautatge estigui ben fet.
Finalment, ha de traduir el text i reduir-lo per tal que s’ajusti al límit de caràcters que
pot contenir cada subtítol (per al nostre encàrrec fictici hem establert el límit de 36
caràcters per línia) i, un cop revisat, ja el pot lliurar.
2.2.La pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata
Charlie i la fàbrica de xocolata (títol original en anglès: Charlie and the Chocolate
Factory) és una pel·lícula de l’any 2005 dirigida per Tim Burton i protagonitzada per
Johnny Depp i Freddie Highmore, que es basa en la novel·la homònima de Roal Dahl,
tot i que no és l’única adaptació cinematogràfica que se n’ha fet. L’any 1971 es va
estrenar Un món de fantasia (títol original en anglès: Willy Wonka & the Chocolate
Factory), basada en la mateixa novel·la, que no va tenir tant èxit com la que es va fer
després. De fet, hi ha rumors que afirmen que quan la viuda de Roal Dahl va veure la
pel·lícula de Tim Burton va explicar que aquesta adaptació era més fidel a la idea que
havia tingut el seu marit —ell va morir l’any 1990—, cosa que no havia aconseguit la
pel·lícula de l’any 1971, la qual va ser una gran decepció per a l’escriptor. El guionista

6

de la segona adaptació, John August, va explicar en una entrada al seu blog1 que no
havia vist la versió del 1971 abans d’escriure el guió i que Burton li va aconsellar que no
la mirés, fet que explica les grans diferències entre les dues adaptacions.
La pel·lícula explica la història del Charlie Bucket (Freddie Highmore), un nen d’una
família molt humil formada pels pares del Charlie i els quatre avis, els quals viuen tots
junts en una casa molt vella que no es troba gaire lluny de la fàbrica de xocolata més
gran del món. Un dia l’amo de la fàbrica, el Willy Wonka (Johnny Depp), després de
molts anys sense que ningú en sabés res, anuncia que els cinc nens que trobin un bitllet
daurat sota el paper d’embolicar d’una xocolatina Wonka visitaran la fàbrica i un d’ells
guanyarà un premi addicional. Els cinc afortunats són l’Augustus Gloop, un nen
alemany molt golafre, la Veruca Salt, una nena molt aviciada pels seus pares, la Violet
Beauregarde, extremadament competitiva, el Mark Teve, agressiu i addicte a la televisió
i, l’últim, el Charlie, que troba el bitllet daurat en una xocolatina que ha pogut comprar
gràcies a un bitllet que ha trobat al carrer. Un cop els cinc nens i un familiar de
cadascun arriben a la fàbrica, coneixen el Willy Wonka i els seus petits treballadors, els
Umpa-lumpes.
Durant la visita, tots els nens, tret del Charlie, cauen en una temptació o altra que els
obliga a abandonar la visita i a patir alguns canvis: l’Augustus cau al riu de xocolata i el
xucla un tub que va a la sala on es fan els caramels; la Violeta tasta un xiclet que encara
està en fase de proves i acaba convertida en un nabiu; la Veruca cau a les escombraries
perquè els esquirols que trien les nous decideixen que és una nou dolenta, i el Mike
intenta teletransportar-se mitjançant un nou invent del Willy Wonka i s’acaba
encongint. L’únic nen que no ha hagut d’abandonar és el Charlie, fet que el converteix
en el guanyador del premi addicional, ser l’hereu de la fàbrica. Però el Charlie no
accepta el premi perquè implicaria anar a viure a la fàbrica sense la seva família. Al cap
d’uns dies, el Willy Wonka torna a parlar amb el Charlie per demanar-li un consell per
no estar deprimit i decideixen anar a visitar el seu pare, el dentista Wilbur Wonka, a qui
no veu des que es va escapar de casa perquè el seu pare no volia que fos xocolater.
Quan arriben a la consulta del Wilbur Wonka, pare i fill es reconcilien i el Willy permet
que el Charlie sigui l’hereu de la fàbrica sense haver de separar-se de la seva família
perquè ha superat el bloqueig que li impedia afrontar les relacions familiars.
1

August, J. (2004). Did I ever watch the original Charlie and the Chocolate Factory?. Recuperat 6 maig
2015 de http://johnaugust.com/2004/did-i-ever-watch-the-original-charlie-and-the-chocolate-factory
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3. ANÀLISI DE LA SUBTITULACIÓ
3.1.La traducció de noms
En aquest apartat es justifiquen les propostes de traducció pel que fa als noms propis
dels personatges, als topònims, als noms referits a aliments i als mots inventats que
apareixen a la pel·lícula.
3.1.1. Els noms referits a persones
La traducció d’antropònims o noms propis de persona s’ha tractat en diversos estudis, la
majoria dels quals arriben a la conclusió que no s’han de traduir, tret dels casos en què
els noms tinguin un valor significatiu, com recomana el portal lingüístic ÉsAdir
(Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals). No obstant això, a la pràctica, sovint
aquests noms propis amb un determinat sentit en la llengua original no es tradueixen.
Ainaud, Espunya i Pujol (2003) ofereixen una explicació d’aquesta tendència:
[...] la utilització de noms propis amb valor simbòlic o definitori de personatges
no és tan habitual en català com en anglès, i això justifica, en certa mesura, les
reticències dels traductors i, sobretot, els editors o els distribuïdors a l’hora de
publicar llibres o distribuir pel·lícules on els personatges tenen noms si més no
curiosos o fins i tot obertament còmics. (p. 233)

Per tant, a l’hora de traduir noms propis amb un valor significatiu, no podem fer-ho
sistemàticament, sinó que hem de considerar si als espectadors del text meta (d’ara
endavant, TM) els resultarà natural, o no, que els personatges tinguin noms peculiars.
Un altre aspecte important que hem de tenir en compte és que hi hagi coherència i se
segueixi el mateix criteri pel que fa a aquests tipus d’antropònims, és a dir, si decidim
traduir els que tenen un significat especial, ho hem de fer amb tots els que presenten
aquest tret.
A continuació s’exposen els noms propis dels personatges del text original i de la
traducció, que coincideixen en gairebé tots els casos, i es defensen les solucions
proposades. Els antropònims estan classificats en dues taules: en una hi ha els que no
tenen cap significat especial, i en l’altra, els que sí que en tenen.
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Noms sense un significat especial
1.

Original

Traducció

Charlie Bucket

Charlie Bucket

grandpa Joe

avi Joe

grandma Josephine

àvia Josephine

grandpa George

avi George

grandma Georgina

àvia Georgina

Mrs Bucket

Sra. Bucket

Mr Bucket

Sr. Bucket

Willy Wonka

Willy Wonka

prince Pondicherry

príncep Pondicherry

En aquesta taula trobem els noms dels membres de la família Bucket, el Willy Wonka i
el príncep Pondicherry. El darrer nom, referit a un príncep indi, només apareix en una
ocasió en una història que explica l’avi Joe i no el traduïm perquè en català la ciutat de
Pondicherry es coneix amb el mateix nom que en anglès i segurament el personatge
s’anomena així perquè és la ciutat d’on prové. Els noms propis de la resta de
personatges d’aquesta taula també els hem mantingut com en l’original perquè no tenen
cap valor significatiu. Pel que fa a les abreviatures Mrs i Mr, les hem traduït per les
abreviatures equivalents en català, ‘Sra.’ i ‘Sr.’, sense desplegar-les, fet que és molt útil
en els subtítols perquè ajuda a reduir caràcters.
Noms amb un significat especial
2.

Original

Traducció

Augustus Gloop

Augustus Gloop

Veruca Salt

Veruca Salt

Violet Beauregarde

Violet Beauregarde

Mike Teavee

Mike Teve

Ficklegruber

Ficklegruber

Prodnose

Prodnose

Slugworth

Slugworth
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Els primers quatre noms de la taula corresponen als nens que entren a la fàbrica amb el
Charlie perquè també han trobat un bitllet daurat i cadascun d’aquests noms propis o
apareix en un joc de paraules o bé dóna una pista sobre com acabarà la visita del
personatge a la fàbrica. Els tres noms que segueixen, que només apareixen una vegada a
la pel·lícula i es refereixen a tres fabricants de xocolata que feien la competència al
Willy Wonka, són mots maleta (formats per la fusió de dues paraules que en creen una
de nova). Vegem-los d’un a un:
Augustus Gloop
3.

Original

Subtítols

WILLY WONKA
That pipe, it just so happens to lead directly to
the room where I make the most delicious
kind of strawberry flavored, chocolate-coated
fudge.

WILLY WONKA
Aquest tub va a la sala on faig

MRS GLOOP
Then he will be made into strawberry
flavored, chocolate-coated fudge. They’ll be
selling him by the pound all over the world?

SRA. GLOOP
Es convertirà en un caramel
de maduixa cobert de sucre

un caramel de maduixa
cobert de sucre boníssim.

i el vendran a pes arreu del món?
WILLY WONKA
No. I wouldn’t allow it. The taste would be
terrible. Can you imagine Augustus-flavored,
chocolate coated Gloop?

WILLY WONKA
No, jo ho impediria.
Tindria molt mal gust.
S’imagina un Gloop de sucre
amb gust d’Augustus?

L’Augustus ha d’abandonar la fàbrica perquè cau dins el riu de xocolata i el xucla un
tub que el porta a una sala on es fa, com diu el Willy Wonka, the most delicious kind of
strawberry flavored, chocolate-coated fudge. La seva mare s’espanta i el Willy Wonka
la consola dient-li que no pensa fer un Augustus-flavored, chocolate coated Gloop
perquè tindria molt mal gust.
El primer que cal destacar és que Gloop és un malnom que vol dir ‘potinga’ (i per això
el caramel tindria tan mal gust), però hem decidit no traduir-lo perquè els espectadors
miren i senten la pel·lícula en versió original i els resultaria estrany llegir en els
subtítols que el cognom de l’Augustus és ‘Potinga’ o un de semblant, i encara és més
desconcertador en el cas d’aquest personatge, que és alemany i, per tant, sorprendria que
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tingués un cognom català. En segon lloc, la frase de la taula marcada en negreta
presenta una repetició accentual que crea una eufonia rítmica i que s’ha de tenir en
compte a l’hora de traduir-la. El patró que es repeteix cinc vegades s’anomena peu
iàmbic i consisteix en una síl·laba àtona seguida d’una síl·laba tònica: Augustusflavored, chocolate coated Gloop. El ritme de la frase fa que ens cridi més l’atenció i
ens agradi com sona.
La traducció d’aquesta frase per als subtítols és ‘un Gloop de sucre amb gust
d’Augustus’, que manté el ritme de l’original i, a més, presenta una al·literació dels
sons de /g/ i /u/. El canvi del mot chocolate per ‘sucre’ podria semblar un error, però ha
estat intencionat per tal de poder mantenir el joc fònic i, a més, s’ha pogut traduir sense
problemes d’incoherència amb la imatge, ja que en cap moment apareix aquest tipus de
caramel. D’altra banda, el fet de no haver traduït el malnom Gloop ha contribuït a crear
un joc de paraules nou basat en la semblança fonètica entre Gloop i ‘glop’ (“Porció d’un
líquid que hom beu, que cap d’una vegada a la boca”, segons el Diccionari de la
Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans). Pel que fa a la llargada de la frase,
com que és per als subtítols, s’ha reduït mitjançant l’omissió del mot coated de
l’original (no hem escrit ‘un Gloop cobert de sucre’, sinó ‘un Gloop de sucre’).
Veruca Salt
4.

Original

Subtítols

VERUCA
I’m Veruca Salt. It’s very nice to meet you,
sir.

VERUCA
Em dic Veruca Salt,
encantada de conèixer-lo.

WILLY WONKA
I always thought that a verruca was a type of
wart you got on the bottom of your foot. Ha!

WILLY WONKA
Pensava que una “veruca” era
allò que surt a la planta del peu.

El nom Veruca deriva del mot llatí verruca, que significa ‘berruga’. El fet que la nena
s’anomeni així es deu a les seves qualitats arrogants i odioses, a les quals només pot
acompanyar un nom tan negatiu com aquest. Podríem haver traduït el nom per ‘Beruga’,
per exemple, però no ho hem fet i hem mantingut l’original perquè hem considerat que,
tot i que potser no s’aprecien les connotacions negatives del nom des de la primera
vegada que se sent, un cop arriba el joc de paraules es deixa de veure com un nom
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qualsevol. De fet, és així com ho percep el públic dels Estats Units, ja que en anglès
americà verruca no forma part del lèxic comú, sinó que s’utilitza el mot wart.
Pel que fa al joc de paraules, es basa en l’homofonia o coincidència fonètica entre
Veruca i verruca. En català, tot i que ‘Veruca’ i ‘berruga’ no tenen tanta identitat
fonètica ni ortogràfica com amb el mot en anglès, pensem que el joc també funciona en
la traducció per als subtítols, en la qual s’ha alterat la manera de presentar-lo per tal de
facilitar-ne la comprensió: a la intervenció del Willy Wonka, en lloc de fer aparèixer el
mot ‘berruga’ (de la mateixa manera que en anglès apareix verruca), hem utilitzat
‘veruca’, el nom de la nena, entre cometes per assenyalar que se li dóna un sentit
especial. Com que a continuació apareix la definició de ‘berruga’ (‘allò que surt a la
planta del peu’) l’espectador entendrà el joc fònic.
Si optéssim per dir directament ‘Pensava que una berruga era [...]’ correríem el risc que
no quedés clar el perquè d’aquesta intervenció, ja que potser no tothom veuria la
semblança entre ‘Veruca’ i ‘berruga’, tenint en compte que no tenen una ortografia tan
semblant i que la manera en què pronuncien el nom els personatges de la versió original
encara s’assembla menys al mot català. Pel que fa a la vaguetat de la definició, és
deguda a les restriccions temporals i espacials pròpies dels subtítols, que obliguen a
reduir el text perquè l’espectador el pugui llegir i alhora estar atent a la imatge.
Violet Beauregarde
5.

Original

Subtítols

MRS BEAUREGARDE
Your whole nose has gone purple.

SRA. BEAUREGARDE
El nas se t’ha tornat morat.

VIOLET
What do you mean?

VIOLET
Què vols dir?

MRS BEAUREGARDE
Violet, you’re turning violet.

SRA. BEAUREGARDE
Violet, t’estàs tornant violeta.

El joc que es fa amb aquest nom propi és més simple i el podem reproduir en català
sense problemes. Apareix després que la nena s’hagi menjat un xiclet, la recepta del
qual encara no està acabada i provoca que qui se’l mengi es converteixi en un nabiu i es
torni de color violeta. Les dues opcions que tenim com a traductors són mantenir el nom
en anglès o bé traduir-lo per ‘Violeta’, que també existeix en català i coincideix amb el
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nom del color. Malgrat la possibilitat de reproduir el mateix joc que en anglès, hem
decidit no traduir el nom perquè el joc també es pot entendre igualment i perquè hem
volgut conservar la coherència pel que fa a la traducció dels antropònims. Si els altres
els hem mantingut com en el TO, aquest també.
Mike Teve
Aquest nom no apareix en cap joc de paraules, però sí que té un significat que defineix
el personatge: un nen addicte a la televisió. És important que els receptors de la versió
subtitulada en català percebin que el cognom del nen (Teavee en anglès i ‘Teve’ en
català) coincideix amb la pronunciació de les sigles TV. No obstant això, si escrivíssim
el cognom tal com volem que es llegeixi (‘Tevé’), hauríem d’afegir-li un accent, la qual
cosa evidenciaria que s’ha traduït i s’ha perdut la coherència amb la resta, ja que seria
l’únic nom traduït. Per aquesta raó, hem optat per adaptar-lo només parcialment i
escriure’l tal com es pronuncien les sigles TV en català, però sense accent per no
adaptar-lo del tot.
Noms d’altres fabricants de xocolata
En un moment de la pel·lícula, l’avi Joe parla de tres fabricants de xocolata, el
Ficklegruber, el Prodnose i l’Slugworth, que van robar les receptes secretes del Willy
Wonka. Mentre ho explica apareix un flashback en què es veuen les botigues d’aquests
fabricants i als rètols de les botigues, tot i que no s’enfoquen directament, també es
poden llegir els seus noms.
Tots tres són mots maleta —“neologismes creats arbitràriament a partir de la fusió de
dues paraules preexistents” (Serra [2000: 242], citat dins Ainaud, Espunya i Pujol
[2003: 298])— i a un espectador anglès li resultaran desagradables perquè estan formats
per paraules amb connotacions negatives. Les traduccions literals són les següents:
Ficklegruber està format per fickle (‘vel·leitós’) i grub (‘larva’); Prodnose, per prod
(‘palpar’) i nose (‘nas’), i el darrer, Slugworth, és la fusió de slug (‘bavosa’) i worth
(‘valer’).
Hem decidit no traduir-los, principalment, perquè hem de mantenir la coherència respecte
a la resta d’antropònims que tampoc no hem traduït. A més, com que els espectadors
senten els noms originals i a la imatge veuen els rètols de les botigues escrits en anglès,
els podria estranyar que en els subtítols aquests personatges tinguessin noms catalans.
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3.1.2. Els noms referits a llocs
Al llarg de la pel·lícula apareixen diversos topònims com a text inserit a la pantalla en
forma de subtítols que indiquen que l’acció es trasllada a una ciutat en concret. Així
mateix, com que la major part de la pel·lícula es desenvolupa en una mena de ruta
turística per l’interior d’una fàbrica, a les parets de la fàbrica i a l’ascensor de tant en
tant també es poden veure escrits els noms de les diferents sales, mentre que en altres
ocasions és el Willy Wonka qui les presenta de manera oral. A continuació veurem
alguns exemples de com es tradueixen els noms referits a llocs i com han de ser els
subtítols segons si es tracta de text inserit a la imatge, que pronuncia un personatge o
que es percep perquè la càmera l’enfoca en primer pla.
Noms que apareixen com a text inserit a la imatge
6.

Original

Traducció

New Delhi, India

NOVA DELHI, ÍNDIA

Tokyo, Japan

TÒQUIO, JAPÓ

Marrakesh, Morocco

MARRÀQUEIX, MARROC

New York City

-

Düsseldorf, Germany

DÜSSELDORF, ALEMANYA

Buckinghamshire, England

BUCKINGHAMSHIRE, ANGLATERRA

Atlanta, Georgia

-

Denver, Colorado

-

L’aparició d’informació verbal en pantalla, que Chaume (2003: 255) anomena “codis
gràfics”, en el cas de la subtitulació, se subtitula mitjançant subtítols a la part superior
de la pantalla i en majúscula. No obstant això, hi ha casos en què la traducció és
innecessària perquè el text en la llengua original és molt semblant a la seva traducció
(com Atlanta, Georgia, que només falta un accent a ‘Geòrgia’) o és idèntic (com
Denver, Colorado).
Amb aquests dos topònims, juntament amb el que ubica la imatge a New York City, que
hem considerat que tampoc cal subtitular, el problema rau en si és necessari especificar
que són ciutats dels EUA o no; i especialment en el cas de Geòrgia, ja que pot ser tant
un estat dels EUA com un país asiàtic. Finalment, malgrat aquestes possibles
confusions, hem decidit no traduir el topònim ni afegir els aclariments perquè els
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subtítols han de recollir el que apareix en pantalla i si la direcció de la pel·lícula va
creure convenient no especificar la ubicació d’algunes ciutats, tot i saber l’èxit mundial
que tindria la pel·lícula, els subtítols han de respectar la decisió i no afegir-hi
informació que es podria haver afegit a l’original.
Noms que apareixen en el diàleg i no es veuen escrits
7.

Original

Traducció

Fudge Room

Sala dels Caramels

Juicing Room

Sala dels Sucs

Fudge Mountain

Mont Caramel

Puppet Hospital

Hospital de Titelles

Noms que apareixen escrits i ens mostra la càmera
8.

Original

Traducció

Clotted Cream

CREMA DE LLET

Nut Sorting Room

SALA DE LA TRIA DE NOUS

Inventing Room

SALA DELS INVENTS

Television Room

SALA DE LA TELEVISIÓ

Up and Out

AMUNT I FORA

En les ocasions en què els noms d’aquestes parts de la fàbrica apareixen en el diàleg, en
els subtítols no reben cap tractament ortotipogràfic especial, tret de la majúscula inicial
per indicar que són noms propis. Però quan apareixen escrits a la realitat de la història i
els enfoca la càmera, tot el subtítol s’ha d’escriure en majúscula i s’ha de col·locar a la
part superior de la pantalla, igual que els subtítols dels exemples de la taula anterior.
Quan la imatge amb text escrit apareix alhora que un personatge llegeix el text, com
passa amb el cartell Up and Out, escrit en un dels botons de l’ascensor, no hi ha d’haver
uns subtítols amb la traducció del rètol a la part superior i uns altres amb el que ha dit el
personatge, sinó que només cal subtitular el discurs del personatge, que coincideix amb
el text que s’enfoca.
Pel que fa a la traducció, en la majoria de casos és molt literal perquè són noms
transparents que no suposen dificultats, tret dels mots clotted cream i fudge, que
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considerem que són termes culturals i els analitzem en el subapartat següent del treball.
L’elecció de l’ús de les majúscules ha estat motivada per la intenció de donar més
importància a aquestes parts de la fàbrica i indicar que no es tracta de designacions
generals, sinó que són noms propis.
Altres
9.

Original

Traducció

Cherry Street

Cherry Street

Loompaland

Lumpalàndia

En aquesta taula trobem el nom d’un carrer que només apareix una vegada a la
pel·lícula i un topònim inventat d’un país que no existeix. El nom del carrer es podria
haver traduït, per exemple, per ‘carrer dels Cirerers’, una solució adaptadora que seria
tan vàlida com l’opció contrària, deixar-lo en anglès, ja que no és un nom que tingui cap
significat especial ni rellevància per a la trama.
Tenint en compte que la proposta que fem és per als subtítols de la pel·lícula, hem
considerat innecessari traduir el nom perquè els espectadors llegiran els subtítols mentre
sentin i vegin la versió original i percebran que l’acció s’ubica en un país estranger,
probablement als Estats Units, on els noms dels carrers estan en anglès i no en català. Si
veiessin l’escena en què el narrador explica que el Willy Wonka va obrir una botiga a
Cherry Street i llegissin ‘carrer dels Cirerers’ en els subtítols, els podria estranyar que
s’hagués traduït. Un cas diferent seria que el carrer sí que fos real i conegut (com ‘la
Cinquena Avinguda’ o Fifth Avenue de Nova York) o que tingués un significat rellevant
o, per exemple, humorístic, casos en què els receptors dels subtítols tenen dret a
entendre-ho de la mateixa manera que els receptors del TO.
El topònim inventat Loompaland, en canvi, sí que té un significat i l’hem traduït per un
topònim equivalent inventat: ‘Lumpalàndia’. El nom està format de manera que el
receptor entengui que es tracta de la “terra dels Umpa-lumpes” (terme traduït i adaptat
del de la versió original Oompa-loompas, també inventat). L’adaptació al català ha
consistit a unir la forma ‘lumpa’ amb ‘làndia’, sufix habitual en topònims (Groenlàndia,
Finlàndia, Tailàndia...). És una solució molt similar a l’original que probablement
estaria ben acceptada en els subtítols per part dels espectadors.
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3.1.3. Els noms referits a aliments
En aquest subapartat tractem la traducció dels termes referits a aliments que apareixen a
la pel·lícula i que considerem marcats per la cultura dels Estats Units. Per a alguns
d’aquests mots no tenim un equivalent ple en la nostra cultura i en cada cas hem de trobar
la solució més adequada al context en què apareix. Ainaud, Espunya i Pujol (2003: 93)
proposen set procediments de traducció de termes culturals:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Manlleu
Definició
Calc
Substitució
Creació lèxica
Omissió
Addició d’informació

A continuació exposem les propostes de traducció i descrivim els procediments que
hem seguit amb cada paraula:
10.

Original

Traducció

peanut butter

mantega de cacauet

nougat

torró

butter brittle

crocant de mantega

sprinkles

espurnes

clotted cream

crema de llet

tomato soup, roast beef and blueberry pie

sopa de tomàquet, rosbif i pastís de nabius

toffee

toffee

gobstopper

llepibola

taffy

caramel

fudge

caramel

Pel que fa al primer aliment, peanut butter, tot i que es va originar als Estats Units i és
allà on és més comú, no es pot considerar un terme cultural difícil de traduir perquè té
una traducció catalana molt arrelada, ‘mantega de cacauet’, que apareix al Diccionari de
la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (d’ara endavant, DIEC). El
procediment que s’ha seguit per a la traducció és el calc, ja que el terme s’ha format de
la mateixa manera que l’original, aprofitant que la realitat extralingüística que designa
el mot també existeix en català (la mantega i el cacauet).
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El mot nougat, en canvi, que apareix als diccionaris catalans amb la forma ‘nogat’ i la
definició “Pasta de farina, de mel i de nous cuita al forn” (DIEC), s’ha traduït
mitjançant la substitució per un equivalent: ‘torró’. Un dels motius d’aquesta solució és
que la paraula ‘nogat’ no és habitual en català, mentre que ‘torró’ sí que ho és i és un
aliment semblant al nogat. Per tant, a diferència de ‘nogat’, ‘torró’ no causarà estranyesa
a cap espectador, i en el punt del text on apareix no és rellevant mantenir la mateixa
paraula que l’original perquè es troba en una enumeració de dolços que fa l’Augustus
Gloop i el més important és que sigui un aliment dolç que engreixi.
Butter brittle fa referència a un tipus de llaminadura feta de mantega i trossos plans de
caramel dur de sucre amb fruits secs incrustats. La paraula brittle no té un equivalent en
català i sovint ens hi referim com a ‘crocant’ (paraula d’origen francès), per això hem
traduït butter brittle com ‘crocant de mantega’, mitjançant el procediment de la
substitució per un equivalent.
Al TERMCAT trobem la paraula chocolate sprinkle, traduïda com ‘fideu de xocolata’ i
amb la definició “Porció petita de xocolata, curta i de forma cilíndrica, que s’utilitza
com a guarnició en pastisseria”. Però no podem traduir sprinkles per ‘fideus’, ja que per
a nosaltres els fideus només són un tipus de pasta, i tampoc podem utilitzar ‘fideus de
xocolata’ perquè ocupa massa caràcters. Finalment, hem optat pel mot ‘espurnes’, que
se sol utilitzar en receptes i, tot i que tampoc és del tot clar, és més adient que ‘fideus’
perquè no ens recorda a cap altre tipus de menjar. A més, una ‘espurna’ també és una
“Petita quantitat d’una cosa” (DIEC), definició que s’ajusta al sentit que donem a la
paraula en els subtítols, ja que els sprinkles són petits trossets de xocolata o de sucre.
Així doncs, el procediment de traducció que hem seguit és el calc, perquè el terme s’ha
format de la mateixa manera que en anglès, a partir de la semblança entre una espurna i
una petita quantitat d’un ingredient.
La clotted cream és “a very thick type of cream made by slowly heating milk, made and
eaten especially in Britain” (Oxford Advanced Learner's Dictionary) i en català no té un
equivalent ple. A la pel·lícula apareix en el nom d’una sala que es troba envoltada de
sales on també es fan altres tipus de cremes com la crema de cafè o la crema capil·lar i,
per això, és important que la traducció que oferim contingui la paraula crema. Si
optéssim per una traducció literal, hauríem d’utilitzar ‘crema quallada’, però hem
preferit traduir-la mitjançant la substitució per un equivalent, ‘crema de llet’, perquè és
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similar a la nata i s’elabora a partir de la llet, com la clotted cream. A més, és una
substància molt present en les receptes de postres i dolços.
Els aliments tomato soup, roast beef i blueberry pie apareixen a la mateixa frase perquè
descriuen un àpat que es pot tastar mastegant un xiclet màgic inventat pel Willy Wonka.
Tot i que són plats més típics dels Estats Units que de la nostra cultura, a la traducció els
conservem: ‘sopa de tomàquet’, ‘rosbif’ i ‘pastís de nabius’. És important no canviar
l’ingredient del pastís de nabius, ja que té molta rellevància per a la trama que es tracti
de nabius (perquè la Violet s’hi acaba convertint) i no un altre fruit que potser ens
semblaria més habitual per a un pastís.
El toffee és “a hard, sticky candy made by boiling sugar and butter together” (MerriamWebster’s Dictionary) i no té un equivalent en català. Hem decidit manllevar el mot
sense adaptar-lo ortogràficament perquè és la solució per la qual s’ha decantat el
TERMCAT, fet que demostra que no és una paraula del tot opaca i desconeguda. A
més, en aquesta pel·lícula apareixen diversos mots referits a tipus de caramels i hem
d’intentar seguir procediments diferents per tal de no traduir-los tots per la mateixa
paraula i perdre massa precisió semàntica.
Les tres paraules següents, igual que toffee, es refereixen a diferents tipus de caramels
per als quals no tenim equivalents en català. Un gobstopper és “a large hard sweet
consisting of different coloured concentric layers that are revealed as it is sucked”
(Collins English Dictionary) i apareix a la pel·lícula quan el Willy Wonka mostra un
dels seus invents, els Everlasting Gobstoppers, que són unes boles de caramel una mica
més grans que una pilota de ping-pong que no perden mai el gust. Per traduir el mot,
amb la intenció d’oferir una proposta original, hem creat la paraula ‘llepibola’, que
forma part del nom del producte: ‘Llepiboles Eternes’.
Per traduir el mot taffy, en canvi, que segons l’Oxford Dictionaries és “a candy similar
to toffee, made from sugar or molasses, boiled with butter and pulled until glossy”, hem
seguit el procediment de substitució per un equivalent més genèric en català, ‘caramel’.
Pensem que si mantinguéssim el manlleu aquest mot cridaria l’atenció del lector més
del que és necessari, ja que no és un element amb importància per a la pel·lícula i només
apareix una vegada.
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Amb la paraula fudge, tot i que passa el contrari que amb taffy perquè fudge apareix
diverses vegades a la pel·lícula, també hem seguit el procediment de substitució per
‘caramel’. En alguns fragments de la pel·lícula que ja hem comentat, el mot fudge fa
referència a un tipus de caramel (strawberry flavored, chocolate-coated fudge) que
s’elabora a la Sala dels Caramels (Fudge Room) i també apareix en el nom d’una
muntanya que hi ha dins la fàbrica, el Mont Caramel (Fudge Mountain). En aquests
exemples no es pretén que els noms continguin un tipus de llaminadura específic, sinó
que en anglès fudge és una paraula comuna que es refereix a uns caramels molt habituals
als Estats Units. Com que en català no utilitzem tantes paraules diferents com en anglès
per referir-nos a tipus de caramels, creiem que el més apropiat és utilitzar el terme
genèric. El que hem de transmetre és que a la Sala dels Caramels es fan caramels, i no
xocolata, per exemple, però no té importància de quin tipus són ni quina forma tenen.
3.1.4. Els noms inventats
La subtitulació de la pel·lícula també ha implicat haver de presentar per escrit una sèrie
de paraules que no existeixen i hem hagut d’inventar-ne l’ortografia. Aquest és el cas
del mot ‘Umpa-lumpa’ (a l’original, Oompa-loompa), en què s’ha optat per canviar la
doble o anglesa per una u —tal com es pronuncia— i mantenir el guió del mot compost
perquè té una estructura repetitiva i aquestes paraules en català s’escriuen amb guió (tictac, pica-pica, etc.).
Hem decidit traduir Oompa-loompa mitjançant un manlleu amb adaptació ortogràfica
perquè, d’una banda, és una paraula sense cap significat en anglès que es pot adaptar
perfectament al català i, de l’altra, és relativament coneguda arran de la popularitat del
llibre Charlie i la fàbrica de xocolata. No obstant això, hi ha altres mots inventats de la
pel·lícula que no hem manllevat perquè la seva ortografia no es pot integrar tan fàcilment
a la nostra llengua i perquè sí que tenen un significat en anglès. Aquest és el cas de les
paraules en negreta que apareixen a la intervenció del Willy Wonka de la taula següent:
11.

Original

Subtítols

WILLY WONKA (OFF)
The whole place is nothing but thin jungles
infested by the most dangerous beasts in the
entire world. Hornswogglers and
snozzwangers and those terrible, wicked
whangdoodles.

WILLY WONKA (OFF)
Està tot ple de selves
infestades de les bèsties
més perilloses del món:
cornàntules, napipòtams
i els terribles ensordifants.
20

Per entendre la traducció d’aquestes paraules és necessari veure-les d’una a una. La
primera, hornswoggler, és una substantivació del verb hornswoggle, que significa
‘ensarronar’, i és alhora un mot format per la fusió de horn (‘corn’, ‘banya’) i woggle
(forma arcaica del verb waggle, ‘balancejar’).
Snozzwanger és una paraula totalment inventada, que també està formada per dues
paraules: snozz (paraula informal per referir-se a un nas gros) i wanger. La paraula
wanger no té un significat únic en anglès, sinó que els diccionaris que la contenen
ofereixen definicions molt diferents. Desconeixem en quina de les paraules següents
pensava Roal Dahl quan va inventar-se el mot, però els diversos significats de wanger que
hem trobat van des de paraules relacionades amb el sexe com ‘penis’ i ‘pits’ fins a altres
significats qualificats d’obsolets com ‘coixí’, ‘ullal’ o ‘arada’.
La tercera paraula, whangdoodle, es diferencia de les altres dues pel fet que ja existia
quan Roal Dahl va escollir utilitzar-la en el seu llibre. Segons un article de la
Wikipedia2, aquest mot va aparèixer per primer cop l’any 1858 en un escrit de William
P. Brannan. El diccionari Merriam-Webster el descriu com “an imaginary creature of
undefined character” i no hem trobat cap diccionari que en faci una descripció més
detallada. Aquest mot també podria estar format per la fusió de whang (utilitzat per
descriure el soroll ressonant que fa un cop) i doodle (‘gargot’).
Així doncs, tots tres tenen forma de mots maleta i les paraules que contenen no són
importants per al significat, sinó que s’utilitzen per crear una paraula nova que resulti
estranya i sembli que se l’hagi inventat el Willy Wonka (tret de whangdoodle, que ja
existia). Tenint en compte això i que aquests animals no apareixen en cap moment en
pantalla i la nostra traducció no està condicionada per la coherència amb la imatge, hem
decidit traduir-los també per mots maleta, però n’hem canviat lleugerament el sentit. De
cada mot maleta, hem mantingut el sentit de la primera paraula que el compon i hem
canviat la segona pel nom d’un animal: ‘cornàntula’ és la fusió de corn i taràntula;
‘napipòtam’, de nàpia i hipopòtam, i ‘ensordifant’, d’ensordir i elefant

2

Wikipedia, The Free Encyclopedia. (2014). Whangdoodle.
http://en.wikipedia.org/wiki/Whangdoodle
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3.1.5. Resultats
Després d’haver exposat les propostes de traducció per a una sèrie de tipus de mots
concrets, podem afirmar que el fet que sigui per als subtítols ha condicionat la solució
en molts casos. Per exemple, tot i que en general es recomana traduir els antropònims
que posseeixen càrrega semàntica, no els hem traduït perquè el fet que els espectadors
llegeixin noms catalans en els subtítols mentre veuen la versió original de la pel·lícula i
l’ubiquen en un país estranger pot ser una incoherència i causar confusions. També hem
vist que la traducció dels topònims inserits a la imatge que indiquen on es trasllada
l’acció ha d’aparèixer en un subtítol a la part superior de la pantalla i en majúscules, i
que no sempre és necessària perquè de vegades resulta òbvia i els espectadors no la
necessiten per entendre el text original (com en el cas de New York City).
Quant als termes culturals gastronòmics, la nostra prioritat ha estat substituir-los per
d’altres més coneguts en la nostra cultura perquè es puguin entendre, però alhora hem
intentat no oferir traduccions massa lliures ni allunyades i la majoria tenen una relació
molt estreta amb el terme original (per exemple, la clotted cream i la ‘crema de llet’
tenen en comú l’ingredient principal, la llet, i la traducció de fudge és el seu hiperònim,
el ‘caramel’). El cas dels mots inventats és diferent: hem manllevat Umpa-lumpa perquè
en anglès tampoc té cap sentit especial, però hem vist necessari traduir mitjançant una
creació lèxica els mots maleta inventats pel Willy Wonka perquè tenen unes
connotacions que els receptors dels subtítols han de poder percebre.
3.2.Elements característics de l’oralitat
La característica principal de la subtitulació, com s’explica a l’apartat de
contextualització del treball, és que ha de presentar per escrit uns elements verbals que
en el text audiovisual es reprodueixen oralment. Aquest fet pot dificultar el trasllat del
missatge, ja que la llengua escrita és més limitada que l’oral i no sempre podem
reproduir per escrit l’entonació d’un personatge, el seu accent a l’hora de parlar o trets
propis del discurs espontani com ara l’abundància de les interjeccions o fins i tot les
interrupcions, les ambigüitats o el discurs superposat. Si bé és veritat que l’oralitat
d’una pel·lícula no és espontània, sinó fingida, perquè s’ha elaborat prèviament, sí que
pretén semblar espontània (Bartoll, 2012: 128) i per això hi trobem característiques com
les que acabem d’exposar.
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En aquest subapartat s’analitza com s’han traduït per als subtítols alguns elements
propis de l’oralitat. En concret, els tres aspectes en què ens centrem són les interjeccions,
el lèxic col·loquial i l’accent estranger.
3.2.1. Les interjeccions
Per a Cuenca (1996, 2000, 2002), citat per Matamala (2008: 82), les interjeccions són
unitats invariables no definibles lèxicament i equivalents a una oració completa que
expressen valors pragmàtics. En la llengua oral espontània les utilitzem contínuament i,
com que els diàlegs de les pel·lícules volen resultar creïbles, les interjeccions també són
freqüents en els textos audiovisuals.
A l’hora d’elaborar subtítols, però, una de les normes que proposen diversos
investigadors i empreses de subtitulació és l’omissió de les interjeccions, ja que moltes
vegades tenen un significat evident per a l’espectador, tot i estar en una altra llengua, i
no és necessari afegir-les als subtítols perquè ja es reben per la banda sonora i la imatge
de la pel·lícula. No obstant això, les interjeccions d’una llengua estrangera no sempre es
poden entendre i cal considerar quan es pot prescindir de la traducció i quan no, com
apunta Díaz-Cintas (2003):
El traductor tiene que ser consciente de cuál es el impacto que la omisión de
ciertas partes tiene en el contexto en el que se articulan y evaluar si el
espectador puede acceder, a pesar de las supresiones, al mensaje original sin
demasiado esfuerzo. (p. 209)

Vegem-ho en els exemples següents:
12.

Original

Subtítols

CHARLIE
Why aren’t you at work?

CHARLIE
Per què no has anat a treballar?

MR BUCKET
Oh, well, er, the toothpaste factory thought
they’d give me a bit of time off.

SR. BUCKET
Doncs… perquè a la fàbrica
m’han donat uns dies de festa.

WILLY WONKA
Ooh, somebody grab him.

WILLY WONKA
Ecs, agafeu-lo.

MIKE
Help me. Help me.

MIKE
Ajudeu-me!

WILLY WONKA
Oh, thank heavens. He’s completely
unharmed.

Ajudeu-me!
WILLY WONKA
Que bé, n’ha sortit il·lès.
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CHARLIE
The last golden ticket! It’s mine!

CHARLIE
L’últim bitllet daurat!

GRANDPA JOE
Yippee!

És meu!
GRANDPA JOE
-

WILLY WONKA
Wasn’t that just magnificent? I was worried it
was getting a little dodgy in the middle part,
but then that finale… Wow!

WILLY WONKA
No ha estat magnífic?
Em feia por que fallés pel mig,
però és que aquest final...

Moltes de les interjeccions d’una pel·lícula que mirem en versió original, tot i que no
coincideixin amb les de la nostra llengua, les podem entendre perquè sentim com les
pronuncia un personatge i potser fins i tot li veiem l’expressió de la cara. Però
l’estratègia d’ometre paraules que pressuposem que ja s’entenen sense haver-les de
subtitular pot esdevenir una incoherència per als espectadors, que volen veure en els
subtítols la traducció de tot el que senten a l’original. Cal analitzar cada cas
detingudament per decidir quins elements es poden elidir i quins no.
En el primer exemple de la taula, el senyor Bucket comença la frase dient Oh, well, er,
que hem traduït per ‘doncs…’. S’ha decidit no ometre aquests mots en els subtítols
perquè no són del tot transparents per a un espectador català, però no s’ha buscat un
equivalent per a cadascun, sinó que s’ha optat per un altre recurs. El que expressen els
mots anglesos és dubitació i vacil·lació a l’hora de contestar una pregunta incòmode,
expressions que podem plasmar mitjançant l’ús de punts suspensius. A la nostra
traducció els hem precedit de la conjunció ‘doncs’, que s’utilitza amb valor fàtic per
iniciar la resposta a la pregunta de l’altre interlocutor. D’aquesta manera, s’aconsegueix
transmetre per escrit el mateix valor expressiu que l’oral original i, a més, es proposa
una solució que conté menys caràcters.
En el segon fragment trobem dues interjeccions que s’han traduït mitjançant
procediments diferents. S’ha decidit subtitular el primer ooh perquè en català aquesta
interjecció no s’utilitza per expressar fàstic i és necessari proporcionar l’equivalent ‘ecs’
o un de semblant. Pel que fa a la segona interjecció, oh, no l’hem reproduït en els
subtítols perquè indica sorpresa i la frase que l’acompanya, thank heavens, també recull
aquest valor expressiu. Així doncs, hem traduït Oh, thank heavens per ‘Que bé’, fet que
també ha permès utilitzar menys caràcters que l’original.
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Les interjeccions dels dos darrers exemples de la taula les hem omès en els subtítols. La
primera, yippee, és un crit de felicitat que fa l’avi Joe quan s’assabenta que el Charlie ha
trobat el bitllet daurat i va seguit d’una mena de ball ple de salts d’alegria. Tot i que la
podríem haver subtitulat amb la interjecció equivalent, ‘iupi’, hem cregut que no era
necessari perquè els dos equivalents s’assemblen molt i l’original s’entén perfectament
sense traducció. Passa el mateix amb el wow de l’últim exemple, que podríem haver
traduït per ‘uau’, però no ho hem fet perquè el Willy Wonka la pronuncia molt separada
de la frase anterior i hauríem de fer un subtítol que només contingués la interjecció, la
qual cosa és innecessària perquè es pot entendre sense l’ajuda dels subtítols.
3.2.2. El lèxic col·loquial
En els diàlegs de la pel·lícula trobem exemples de llengua col·loquial. Aquest tipus de
llengua es caracteritza per presentar diferències respecte a l’estàndard en els diversos
nivells, és a dir, en el fonètic, morfològic, sintàctic i el lèxic, que és al qual dediquem
aquest subapartat. En concret, veurem com s’han traduït una sèrie de paraules extretes
d’intervencions de l’avi George, que és un personatge una mica malparlat, i algunes
expressions col·loquials del Willy Wonka.
13.

Original

Subtítols

GRANDMA JOSEPHINE
You have as much chance as anybody does.

ÀVIA JOSEPHINE
Tens tantes possibilitats
com qualsevol altre.

GRANDPA GEORGE
Balderdash.

AVI GEORGE
Falòrnies.

L’Oxford Advanced Learner's Dictionary indica que balderdash és sinònim de nonsense
(que podem traduir per ‘bestieses’ o ‘disbarats’) i assenyala que és “old-fashioned”. Per
tant, a la versió original de la pel·lícula han volgut que el lèxic que utilitza l’avi George
sigui el propi de la gent gran i en català també hem de procurar que l’equivalent de
balderdash sigui un arcaisme.
Mitjançant el Diccionari manual de sinònims i antònims de la llengua catalana (Vox),
hem trobat diverses paraules que poden funcionar com a equivalents de nonsense:
‘bajanades’, ‘camàndules’, ‘galindaines’, ‘romanços’ i ‘falòrnies’, entre d’altres. Hem
escollit ‘falòrnies’ perquè recull el sentit de l’original, és exclusiva de la parla de la
gent gran —a diferència d’alternatives com ‘bajanades’ o ‘romanços’— i, segons el
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Diccionari català-valencià-balear d’Alcover i Moll, s’utilitza en un gran nombre de
dialectes del català.
14.

Original

Subtítols

GRANDPA GEORGE
Like hell.

AVI GEORGE I SR. BUCKET
-No fotis!
-Pare.

MR BUCKET
Pop.

L’expressió like hell, qualificada d’informal per l’Oxford Dictionaries, s’utilitza “in
ironic expressions of scorn or disagreement”. Per traduir-la, és necessari conèixer el
context en què apareix: els pares del Charlie li regalen una rajola de xocolata la nit
abans del seu aniversari, ell l’agafa, els quatre avis i els pares es miren nerviosos perquè
esperen que quan l’obri trobi un bitllet daurat a dins i de sobte el Charlie diu Maybe I
should wait till morning (perquè l’aniversari és l’endemà). Aleshores l’avi George
contesta Like hell, que té el sentit de ‘sí home!’, ‘no fotis!’ o fins i tot ‘i un be negre!’.
Pensem que la solució per la qual ens hem decantat és tan col·loquial com l’original, tret
rellevant, ja que després que l’avi la pronunciï el pare del Charlie li contesta Pop per
fer-lo callar i aquesta reacció no tindria sentit si haguéssim traduït l’expressió per una de
menys col·loquial. És molt important buscar termes genuïns en català a l’hora de traduir
els renecs i evitar calcs directes de l’anglès, que són habituals en els textos audiovisuals
—per exemple, en aquest context hauria estat un error greu reproduir el renec amb el
mot ‘infern’ perquè en català no l’utilitzem com en anglès.
15.

Original

Subtítols

PRESS MAN
And how did it taste?

PERIODISTA
I quin gust tenia?

MIKE
I don’t know. I hate chocolate.

MIKE
No ho sé,
no suporto la xocolata.

GRANDPA GEORGE
Well, it’s a good thing you’re going to a
chocolate factory, you ungrateful little...

AVI GEORGE
Doncs que bé que vagis
a una fàbrica de xocolata, mal...

La darrera intervenció, també de l’avi George, queda interrompuda perquè el pare del
Charlie li tapa les orelles per evitar que senti les paraulotes de l’avi i aquesta és l’última
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frase que arriba a sentir el Charlie. No l’hem traduït paraula per paraula perquè hem
volgut que la frase quedés tallada just quan l’avi està a punt de pronunciar una paraulota
tan forta com perquè el pare hagi de tapar les orelles al seu fill, com ens mostra la
imatge. Com que la traducció és per als subtítols i ha d’ocupar pocs caràcters, hem
escollit interrompre una paraula començada per ‘mal...’, tres lletres que poden ser l’inici
de molts insults (malcriat, malcarat, malparit, etc.).
16.

Original

Subtítols

WILLY WONKA
Once again, you really shouldn’t mumble.
‘Cause it’s kinda starting to burn me out.

WILLY WONKA
T’ho repeteixo: no remuguis
perquè em posa de mala llet.

En aquest exemple hi ha dos fenòmens característics de la llengua col·loquial en
anglès: l’ortografia alterada per reflectir les desviacions fonètiques i l’ús d’un verb amb
partícula. La tècnica per restituir desviacions fonètiques del llenguatge col·loquial per
escrit —com ara escriure ‘cause en lloc de because i kinda en lloc de kind of— és molt
més habitual en anglès que en català i per això no l’hem utilitzat en els subtítols. A
nosaltres, llegir un mot que presenta una ortografia alterada per marcar una
pronunciació col·loquial ens cridaria massa l’atenció.
Pel que fa al verb amb partícula burn someone out, conforma una unitat de sentit que
s’ha d’entendre pel seu sentit figurat, que és el de deixar algú esgotat, enfastidit. Hem
decidit traduir-lo per una frase feta per plasmar en els subtítols el registre vulgar del
fragment. En concret, hem proposat la frase feta ‘posar de mala llet’, que significa
provocar que algú estigui de mal humor i hem trobat que és la més apropiada perquè la
digui el Willy Wonka, ja que conté el mot ‘llet’, que és un dels ingredients principals de
la xocolata.
17.

Original

Subtítols

WILLY WONKA
You can’t run a chocolate factory with a
family hanging over you like an old, dead
goose. No offence.

WILLY WONKA
No pots portar una fàbrica amb
familiars seguint-te com borinots.
No s’ofenguin.

GRANDPA GEORGE
None taken, jerk.

AVI GEORGE
No, i ara, estúpid.
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WILLY WONKA
A chocolatier has to run free and solo. He has
to follow his dreams. Gosh darn the
consequences.

WILLY WONKA
Els xocolaters han de fer la seva.
Han de complir els seus somnis
i a la porra les conseqüències.

En aquest fragment trobem diversos exemples de llenguatge col·loquial. El primer és
una comparació feta pel Willy Wonka que provoca que l’avi George contesti amb un
insult, jerk, que hem traduït per ‘estúpid’, ja que trobem que són insults equivalents
perquè tenen el mateix significat i la mateixa freqüència d’ús en totes dues llengües. La
comparació del Willy Wonka es basa en el paral·lelisme entre viure amb la família i
arrossegar una oca morta. En anglès aquesta frase no és una expressió fixada, sinó que
és una mostra de la parla peculiar del Willy Wonka i la seva percepció de les coses. Tot
i que podríem haver mantingut el mateix referent, hem preferit canviar la frase i utilitzar
com animal un borinot, aprofitant que en català el mot ‘borinot’ també es refereix a una
persona pesada que sempre et trobes al davant i, per tant, s’adequa al sentit de la frase.
Finalment, a l’última intervenció del Willy Wonka trobem una expressió que conté dos
eufemismes —gosh (god) i darn (damn)— que junts formen el mot goddamn, sinònim
també de damn (‘maleir’). Damn the consequences és una expressió fixada col·loquial
que s’utilitza per dir que es pensa fer alguna cosa sense tenir en compte les conseqüències
que se’n puguin derivar. L’hem traduït per ‘a la porra les conseqüències’, que conté la
locució adverbial col·loquial ‘a la porra’ i, d’aquesta manera, conserva tant el registre
de l’expressió original com el sentit.
18.

Original

Subtítols

WILLY WONKA
Well… beatniks, for one. Folk singers and
motorbike riders.

WILLY WONKA
Doncs... els hippies,
els cantants de folk i els motards.

You know, all those hip, jazzy, super-cool,
neat, keen and groovy cats.

Els que van a l’última,
els més flipants i enrotllats.

It’s in the fridge, daddy-o. Are you hep to the
jive? Can you dig what I’m laying down? I
knew that you could.

Porta una birra, company.
Captes de què va o estàs empanat?

Slide me some skin, soul brother.

Toca-la, col·lega.
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En aquest exemple trobem moltes expressions col·loquials utilitzades pel Willy Wonka
per imitar la parla de les persones a qui els agrada portar barba, com els hippies, els
cantants de folk i els motards. Com que parla ràpid, hem hagut de condensar el text i
oferir una traducció que no és del tot literal.
La frase all those hip, jazzy, super-cool, neat, keen and groovy cats l’hem traduït per
‘els que van a l’última, els més flipants i enrotllats’. El substantiu col·loquial cat es
podria traduir per ‘paio’ o un mot semblant que s’utilitzi per referir-se a un individu,
però hem omès la paraula per tal de reduir caràcters. ‘Anar a l’última’ és la traducció de
hip (que significa “Very fashionable”, segons l’Oxford Dictionaries), i la resta
d’adjectius, que es poden considerar sinònims i tenen el sentit de ‘guai’, queden recollits
dins ‘els més flipants i enrollats’. Hem evitat l’adjectiu ‘guai’ perquè el considerem
propi del llenguatge de la gent més jove i en aquest context s’ha d’imitar una parla
hippy i fins i tot rude, que pensem que es transmet millor amb ‘flipant’ i ‘enrotllat’.
A continuació hem traduït It’s in the fridge, daddy-o per ‘porta una birra, company’.
Daddy-o és un mot molt utilitzat pels hippies que no té un equivalent català amb les
mateixes connotacions, per la qual cosa hem optat per una paraula més neutra,
‘company’, i hem compensat la pèrdua amb l’ús del mot col·loquial ‘birra’. Al subtítol
següent, com que havíem de reduir caràcters, hem condensat les tres frases originals en
una de sola: ‘Captes de què va o estàs empanat?’, que conté expressions col·loquials
com les de l’original. Per acabar, hem traduït slide me some skin per ‘toca-la’, que és el
que diem en català per incitar a donar-nos les mans, i soul brother, per ‘col·lega’,
perquè una traducció literal no funcionaria i seria un calc.
3.2.3. L’accent estranger
El personatge Augustus Gloop i la seva família són de Düsseldorf i parlen l’anglès com
a llengua estrangera. Les característiques peculiars de la seva parla es fan més patents
en l’accent i la fonètica que no en la sintaxi o el lèxic, fet que és més complicat de
reflectir per escrit.
Si la traducció que estem elaborant fos per al doblatge de la pel·lícula, només caldria
tenir presents els trets més característics de la parla de les persones d’origen alemany
quan parlen català i fer-les pròpies d’aquests personatges de la pel·lícula. No obstant això,
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com que la traducció és per als subtítols, hem de considerar bé fins a quin punt és
rellevant marcar la variació i, sobretot, com fer-ho.
19.

Original

Subtítols

AUGUSTUS
So I look and… I find the golden ticket!

AUGUSTUS
He mirat i...
he trobat el bitllet daurat!
PERIODISTA
Augustus, com ho has zelebrat?

PRESS MAN
Augustus, how did you celebrate?

AUGUSTUS
Menjant més dolzos.

AUGUSTUS
I eat more candy.

SRA. GLOOP
Zabíem que Agustus
trobaria el bitllet.

MRS GLOOP
We knew Augustus would find the golden
ticket. He eats so many candy bars a day that
it was not possible for him not to find one.

Menja tantes rajoles al dia
que era impozible que no el trobés.

La solució que oferim consisteix a reflectir lleugerament en l’ortografia les desviacions
fonètiques de la parla dels Gloop i el periodista alemany mitjançant canvis ortogràfics.
Com que probablement gran part dels destinataris de l’encàrrec no coneixen prou la
llengua original de la pel·lícula com per detectar que un personatge té un accent diferent
que la resta, pensem que és interessant fer-los-ho saber a través dels subtítols que estan
llegint. A més, s’ha considerat adient marcar-ho perquè la procedència de l’Augustus
Gloop és una característica rellevant d’aquest personatge. Un altre factor que ha motivat
la decisió és que l’Augustus apareix poca estona en comparació amb els altres nens que
visiten la fàbrica, té poc diàleg i no són gaires els subtítols que presenten les seves
característiques peculiars, cosa que evita que es facin pesats i n’afavoreix l’acceptació
per part del públic.
Un cop decidit que es plasmin en la subtitulació, el pas següent és trobar la millor
manera de fer-ho. En primer lloc, cal detectar quines són les característiques més
marcades de la parla d’aquest personatge que es volen traslladar a la traducció; tot i que
en català no es resoldran de la mateixa manera, sí que s’hauran de tenir en compte per
conèixer la pronunciació que s’està subtitulant i que els espectadors reben pel canal
àudio. Concretament, els sons que demostren que aquest personatge és alemany i que té
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l’anglès com a llengua estrangera són el de la /r/ gutural (pròpia de l’alemany i altres
llengües com el francès), la pronunciació de la grafia w com una /v/ fricativa (com fa el
català balear), de la v com una /f/, del fonema th com una /z/, la sonorització de la /s/
sempre que apareix a començament de paraula seguida de vocal o entre dues vocals i,
per acabar, la pronunciació de les paraules que acaben en -er com si acabessin en -a.
Evidentment, com que el català i l’anglès són llengües diferents, no tots aquests trets es
poden plasmar en els nostres subtítols, ja que els sons que costen més als alemanys quan
parlen en anglès no són els mateixos que quan parlen en català. Per exemple, en català
no tenim paraules comunes que s’escriguin amb w ni amb th. El que sí que podem
marcar, però, és el so de la /r/ gutural mitjançant la grafia g, que per a nosaltres és el
més característic de la parla alemanya, així com el de la /v/ per una f o el de la /s/ sonora
per la grafia z. No obstant això, uns subtítols en què totes les r se substituïssin per g
serien difícils de llegir i de comprendre, sobretot tenint en compte que gran part dels
destinataris de la pel·lícula són nens i no tenen la mateixa velocitat de lectura que els
adults ni la mateixa capacitat d’entendre una peculiaritat com aquesta. Per això, hem
trobat més apropiat marcar només un so, el de la /s/ sonora mitjançant la z, perquè és un
dels més característics de la parla d’aquest personatge i es pot intercanviar per una
grafia que no canvia tant de l’original (no és tan difícil llegir una paraula on s’ha canviat
una s per una z que una en què en lloc d’una r hi ha una g o en lloc d’una v, una f).
Fins ara només hem parlat de marcar característiques fonètiques, però també hem alterat
el discurs d’aquests personatges mitjançant un altre aspecte: l’omissió dels articles
personals davant dels noms propis, tal com s’acostuma a fer en alemany. Altres opcions
podrien ser plasmar la manca de domini del català mitjançant un ús erroni dels pronoms
febles o elidint-los, però aquesta solució podria jugar en contra del traductor en cas que
els espectadors no ho entenguessin com un defecte del personatge, sinó del subtitulador.
Pel que fa al lèxic, podríem haver utilitzat alguna paraula en alemany, com ara
schokolade, però com que la traducció és per als subtítols els espectadors s’adonarien
que hem afegit paraules en alemany que el personatge no diu.
3.2.4. Resultats
A partir dels exemples exposats, hem observat que les interjeccions es poden ometre en
els subtítols quan l’espectador les pot entendre en la llengua original de la pel·lícula
sense haver-les de llegir i també quan van acompanyades d’un mot o una expressió que
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transmet el mateix valor expressiu que la interjecció. En la resta de casos, però,
s’aconsella traduir-les pel seu equivalent en català, ja que no hem d’oblidar que són un
recurs per reproduir l’oralitat per escrit.
Pel que fa al lèxic col·loquial, els subtítols han de restituir-lo mitjançant paraules i
expressions col·loquials genuïnes del català que sonin naturals als espectadors i s’han
d’evitar les traduccions literals, causants que en moltes traduccions de textos
audiovisuals apareguin calcs directes de l’anglès. Per acabar, hem vist que els subtítols
també poden reproduir l’accent estranger d’un personatge, tot i que s’ha de tenir cura de
no voler plasmar massa característiques i oferir un text tan alterat que sigui difícil de
llegir i entendre. El més important és que es comprengui el missatge i, per això, la
traducció per als subtítols d’una parla defectuosa només ha de reproduir alguns dels
trets més característics de la desviació de la llengua.
3.3.Els jocs fònics
A la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata també trobem un tipus de mecanismes de
manipulació formal de la llengua que plantegen dificultats a l’hora de traduir-los, alguns
dels quals ja hem descrit al subapartat de traducció d’antropònims. Es tracta dels jocs
fònics, que són tots aquells que abasten “una sèrie de fenòmens que lliguen
indissociablement el sentit del missatge amb la realitat física (fonològica i prosòdica)
dels elements lingüístics que el conformen” (Ainaud, Espunya i Pujol, 2003: 295).
Concretament, en veurem de dos tipus: els jocs de paraules i l’al·literació.
3.3.1. Els jocs de paraules
Ainaud, Espunya i Pujol expliquen que un joc de paraules és “un mecanisme que dóna
relleu a la forma lingüística per provocar una reflexió conscient sobre el contingut”
(2003: 296) i proposen quatre procediments per traduir-los:





Reproducció del mateix joc de paraules al mateix punt del text
Substitució per un altre joc de paraules al mateix punt del text
Reproducció de l’efecte humorístic al mateix lloc, mitjançant un altre recurs
Omissió de l’efecte humorístic del punt original i compensació abans o després

El darrer procediment, però, sovint no és vàlid en traducció audiovisual. En aquest tipus
de traducció, la prioritat en la preservació de l’humor és molt alta i la coherència amb la
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imatge impedeix l’omissió d’alguns elements del text, com ara els que són humorístics i
provoquen reaccions en els personatges.
A continuació veurem alguns jocs de paraules que apareixen a la pel·lícula i
comentarem amb quin procediment els hem traduït:
20.

Original

Subtítols

WILLY WONKA
Don’t touch that squirrel’s nuts. It’ll make
him crazy.

WILLY WONKA
No li toquis les nous a l’esquirol,
no li agradarà!

WILLY WONKA
Don’t push my button.

WILLY WONKA
No em toquis els botons!

Aquests dos exemples pertanyen al mateix tipus de fenomen, el doble sentit, per la qual
cosa es poden interpretar segons el sentit literal de les paraules i segons el sentit de
l’expressió fixada que formen. En altres paraules, cada un dels dos exemples es basa en la
correspondència fonètica i també gràfica entre dues frases que tenen significats diferents.
El primer juga amb la paraula nuts, que és polisèmica i es pot referir tant a ‘nous’, els
fruits, com al mot col·loquial ‘collons’, i en el context en què apareix també es pot
entendre en tots dos sentits. La pronuncia el Willy Wonka quan la Veruca Salt vol
agafar un esquirol que està pelant una nou, tot i que el Willy Wonka i el seu pare li
hagin dit que no ho faci. En català, ‘nou’ no recull el sentit col·loquial de l’anglès, però
sí que utilitzem l’expressió tocar els ous (eufemisme de tocar els collons), que significa
molestar. La semblança fonètica entre ‘nous’ i ‘ous’ permet reproduir el mateix joc en
català, ja que aquesta homofonia fa que en sentir ‘no li toquis les nous’ percebem el
paral·lelisme amb no li toquis els ous.
La frase del segon exemple també es pot entendre en dos sentits diferents. L’expressió
to push someone’s buttons, que té el sentit de provocar que algú s’enfadi, la crida el
Willy Wonka quan el Mike Teve surt corrents cap al teletransportador per pitjar el botó
de la màquina i teletransportar-se. La traducció d’aquest joc és semblant a la de
l’anterior: en català la traducció literal de la frase no és cap expressió fixada, però la
semblança fonètica entre ‘botons’ i ‘collons’ també fa que ‘no em toquis els botons’ ens
recordi a no em toquis els collons. D’aquesta manera, en tots dos casos hem conservat el
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mateix joc de paraules al mateix punt del text i, el que és més important, hem pogut
mantenir la coherència amb la imatge.
21.

Original

Subtítols

WILLY WONKA
The best kind of prize is a surprise.

WILLY WONKA
La millor recompensa
és per a qui no se la pensa.

En aquest exemple trobem un joc de paraules que consisteix a utilitzar un mot
(surprise), l’última síl·laba del qual coincideix fonèticament amb un altre mot (prize)
que ja s’ha pronunciat dins la mateixa frase. Si mirem els procediments de traducció
dels jocs de paraules, veiem que el primer de tots no el podem utilitzar perquè amb una
traducció paraula per paraula no es mantindria el joc fònic de la frase, ja que en català la
paraula ‘sorpresa’ no conté ‘premi’.
Una manera diferent de traduir literalment el joc fònic és entenent la paraula surprise
com s’entén en el joc, és a dir, formada pel prefix sur- i el mot prize: ‘el millor premi és
un sorpremi’. No és una mala solució, ja que manté el sentit, reprodueix l’efecte
humorístic mitjançant un altre recurs verbal basat en la creació d’una nova paraula i
s’interpretaria que el millor premi és la combinació de ‘sorpresa’ i ‘premi’. No obstant
això, el gènere de la paraula fa que no s’entengui (‘sorpresa’ és una paraula femenina, i
‘premi’, masculina) i, a més, ‘sor-’ en català no s’utilitza com a prefix.
El procediment que hem utilitzat finalment ha estat substituir el joc per un de diferent
que consisteix en un refrany inventat que rima, té una estructura bipartida i manté el
sentit de l’original. En aquest punt del text ha estat possible oferir una traducció que
ocupa més caràcters que l’original, però això no és habitual en subtitulació i s’hauria
d’intentar evitar, tret de casos com aquest en què les frases llargues estan justificades
pel fet de voler aconseguir un joc o un efecte específic.
3.3.2. Les al·literacions
L’al·literació és una figura retòrica que consisteix en la repetició d’un so en dos o més
mots consecutius propers. A l’hora de traduir-la, hem de tenir en compte que aquest
recurs fònic no s’utilitza de la mateixa manera en anglès i en català perquè en anglès la
seva presència en diferents tipus de textos és més alta que en català, llengua en la qual
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les al·literacions s’associen només amb textos literaris i si les utilitzem en un text que
no és literari es perceben com a cacofòniques (Ainaud, Espunya i Pujol, 2003: 319).
22.

Original

Subtítols

WILLY WONKA
Were you one of those despicable spies who
every day tried to steal my life’s work and sell
it to those parasitic copy-cat, candy making
cads?

WILLY WONKA
Era un d’aquells espies vils
que robaven l’obra de la meva vida
per vendre-la als parasitaris
copiadors de pacotilla?

En aquest exemple trobem una al·literació del so [k] en el fragment copy cat, candy
making cads. Com que correspon al Willy Wonka, que es caracteritza per utilitzar una
parla estrafolària, amb jocs de paraules i sentits metafòrics, és una bona solució traduir
l’al·literació pel procediment d’equivalència, és a dir, per una altra al·literació. No
obstant això, no hem d’oblidar que la traducció que proposem és per als subtítols i que
no és tan important mantenir la forma si això ha de comportar l’ús de paraules
artificioses que compliquin la comprensió del missatge o s’allunyin molt del TO.
La solució que proposem, ‘parasitaris copiadors de pacotilla’, presenta una al·literació
dels sons [k] i [p], també és col·loquial, aconsegueix traslladar el sentit dels adjectius
originals i deixa entreveure el sentiment que provoca aquest record en el Willy Wonka.
A més, l’adjectiu apareix anteposat per donar-li forma d’epítet i reproduir així la parla
peculiar del Willy Wonka. Pel que fa a l’omissió de candy making cads a la traducció,
ha estat molt útil per reduir caràcters i pensem que no és imprescindible explicitar que
els copiadors a qui es refereix són els fabricants de llaminadures perquè poques escenes
abans s’ha explicat aquesta història i, com que se li ha donat molta importància, els
espectadors ja saben de qui es tracta.
23.

Original

Subtítols

WILLY WONKA
Whipped cream isn’t whipped cream at all
unless it’s been whipped with whips.

WILLY WONKA
La nata muntada no es munta
si no muntes bé la muntura.

En aquest exemple trobem un embarbussament inventat pel Willy Wonka, basat en la
repetició del mot polisèmic whip (pot traduir-se com ‘fuetejar’, ‘fuet’, ‘copejar’, ‘batre’
o ‘muntar’, entre d’altres). Apareix a la pel·lícula en una escena en què els personatges
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passen per davant de la sala on s’elabora la nata muntada, la porta de la qual està oberta
i tots poden veure que a dins hi ha Umpa-lumpes fuetejant una vaca que està penjada del
sostre amb un arnès. La Veruca diu que aquesta sala no té cap sentit i aleshores el Willy
Wonka li contesta l’embarbussament.
La traducció que proposem manté la forma d’embarbussament, però no és gaire fidel al
sentit de l’original. Mentre que l’embarbussament en anglès dóna una explicació de
perquè els Umpa-lumpes fuetejaven les vaques, a la nostra proposta hem recorregut a un
altre element de la imatge i el que s’explica és que els Umpa-lumpes estaven muntant bé
l’arnès (la ‘muntura’) del qual penjava la vaca. Aquest canvi de sentit ens ha permès
oferir un embarbussament amb un joc de paraules amb el mot polisèmic muntar, que
comprèn tant el sentit de batre (‘nata muntada’) com el d’armar un objecte i forma el
mot ‘muntura’, referit a l’estructura que subjecta la vaca. A més, ‘muntar bé la muntura’
es pot entendre amb el sentit de preparar bé l’estructura o amb el de cavalcar la vaca, ja
que una ‘muntura’ també és la “Bèstia sobre la qual hom cavalca” (DIEC).
3.3.3. Resultats
A partir de la subtitulació dels jocs fònics que hem exposat, hem vist que és important
reproduir-ne l’efecte còmic en els subtítols perquè els receptors de la pel·lícula
subtitulada han de poder gaudir de cada detall com ho fan els de la versió original. No
obstant això, com que l’efecte es basa en la forma de les paraules i es recorre a dobles
sentits o es fa ressaltar la coincidència formal entre dos mots aïllats, normalment és
impossible mantenir el joc mitjançant la traducció literal i és indispensable que el
traductor tingui capacitats creatives i imaginatives per trobar solucions que també
accentuïn la forma del missatge.
Pel que fa a la pèrdua de fidelitat del sentit, la contraresta la prioritat d’oferir un
equivalent que produeixi el mateix efecte còmic als receptors de la traducció i resulti
natural. Per tant, podem concloure que el traductor no ha de donar tanta importància a
què diu el missatge subjecte als jocs fònics com a la manera en què es diu.
3.4.La subtitulació de cançons
A Charlie i la fàbrica de xocolata apareixen cinc cançons amb un significat rellevant
per a la trama. La primera de totes, “Wonka’s Welcome Song”, la canten un grup de
titelles per presentar el Willy Wonka als nens que visitaran la fàbrica. Les altres quatre,
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cantades i ballades per Umpa-lumpes, sonen cada vegada que un nen o nena ha
d’abandonar la ruta per la fàbrica i la lletra resumeix què li ha passat i per què s’ho ha
merescut.
Les cançons de les pel·lícules no s’han de traduir sempre, sinó que, com indica una de
les normes d’Ivarsson i Carrol (1998), “songs must be subtitled where relevant”. En el
cas que es decideixi que el significat és important i que s’han de traduir, com les
cançons d’aquesta pel·lícula, cal tenir en compte una sèrie d’aspectes i procurar donarlos a tots la mateixa importància, cosa que Low (2005: 191) anomena el “pentathlon
principle” i consta de cinc elements: la cantabilitat, el sentit, la naturalitat, la rima i el
ritme. No obstant això, si la traducció és per als subtítols, no tots els punts assenyalats
per Low han de rebre la mateixa atenció.
Hi ha estudiosos que recomanen fer prevaler el contingut sobre la forma i no mantenir la
rima de les cançons en els subtítols, aprofitant que aquesta modalitat gaudeix de més
llibertat per transmetre un missatge més fidel —a diferència del doblatge, no ha de
vetllar per la sincronia labial— i que, com afirma Bartoll (2012: 168), l’espectador no
percep la rima quan els llegeix. Pel que fa al ritme, tot i que tampoc és imprescindible
mantenir-lo, si s’ofereix una traducció en què la quantitat de síl·labes i la seva
distribució coincideixen amb la cançó que arriba pel canal àudio, la seva lectura resulta
més agradable. Però no s’ha d’oblidar que els subtítols han de ser fàcils de llegir i si són
massa rebuscats provocaran que l’espectador els hagi de dedicar més atenció que a la
imatge.
En els subtítols que presentem a continuació, escrits en cursiva per destacar que és una
cançó i diferenciar-la de la resta de text, hem intentat respectar tant la forma com el
contingut de l’original. Pensem que el resultat ha estat positiu i que, sempre que es
pugui, és preferible esforçar-se per oferir uns subtítols que ajudin l’espectador a gaudir
de la cançó. La que hem escollit apareix a la pel·lícula després que un grup d’esquirols
llencin la Veruca Salt al forat on van les escombraries. Un factor que juga a favor nostre
és que la cançó no és gaire ràpida i en molts versos no cal reduir la traducció, però, per
contra, la coreografia és molt visual i s’ha de procurar que no hi hagi incoherències amb
la imatge (per exemple, quan la lletra enumera les coses que pots trobar a les
escombraries, els Umpa-lumpes les ensenyen d’una a una).
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24.

Original
1

5

10

15

20

Veruca Salt, the little brute

Subtítols
1

Veruca Salt s’ha merescut

has just gone down the garbage chute

que amb les deixalles l’hagin dut.

and she will meet, as she descends,

I trobarà en el seu descens

a rather different set of friends.

un grup d’amics molt diferents.

A rather different set of friends,

5

Un grup d’amics molt diferents,

a rather different set of friends.

Un grup d’amics molt diferents.

A fish of head, for example, cut

Un cap de peix molt ben tallat

this morning from a halibut.

que aquest matí algú ha llençat.

An oyster from an oyster stew,

Una ostra que ningú ha volgut,

a steak that no one else would chew.

10

un tros de carn que era molt dur.

And lots of other things as well,

I altres coses i el pitjor:

each with its rather horrid smell.

que totes fan molta pudor

Horrid smell.

Fan pudor.

There are Veruca’s newfound friends

Són els amics que ja està fent

that she will meet as she descends.

15

mentre pel forat va caient.

There are Veruca’s newfound friends.

Són els amics que ja està fent.

Who went and spoiled her, who indeed?

Però qui l’ha malcriat així?

Who pandered to her every need?

Qui sempre tot li ha consentit?

Who turned her into such a brat?

Per què tan bleda s’ha tornat?

Who are the culprits?

20

Qui és el culpable?

Who did that?

Qui ha estat?

The guilty ones, now this is sad,

La culpa és, quanta pietat,

are dear mum and loving dad.

dels estimats mamà i papà.
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Com hem dit, hem procurat oferir uns subtítols que fossin fidels tant a la forma original
com al contingut i que, a més, no fossin difícils de llegir. Com que la cançó va
acompanyada d’una coreografia còmica per part dels Umpa-lumpes, és molt important
permetre al públic mirar la imatge i llegir alhora, sense que els subtítols se li facin
pesats. Amb aquesta intenció, hem fet coincidir el nombre de síl·labes de l’original i de
la traducció (concretament, vuit), de manera que el ritme de la música s’acobli al ritme
de la lletra dels subtítols. També hem mantingut la distribució dels accents àtons i tònics
i hem reproduït el mateix so vocàlic a final de vers (excepte en els dos versos que
acaben amb horrid smell perquè a la coreografia s’evidencia que alguna cosa fa pudor i
no hem trobat cap sinònim que acabés amb e com smell).
Però no sempre hem pogut mantenir tant la forma com el contingut, com veurem a
continuació. En els dos primers versos s’ha mantingut més la forma, ja que en l’original
qualifiquen la nena de little brute i després expliquen que ha caigut a les escombraries,
mentre que a la traducció en lloc d’insultar-la diuen que s’ha merescut que els esquirols
l’hagin llençat a les escombraries (o ‘deixalles’, perquè té menys caràcters), tot i que a
l’original no es culpa a ningú. També és un aspecte criticable que l’ordre del segon vers
estigui alterat; si això passés repetidament a la cançó, la manca de naturalitat de la lletra
provocaria que l’espectador s’hagués de centrar massa en els subtítols.
El vers A fish of head, for exemple, cut en un principi l’havíem subtitulat amb la frase
‘Com ara un cap de peix tallat’, que és fidel al sentit però no s’adiu amb les pauses
sintàctiques de l’original, ja que conservar la pausa que es fa després del segon accent
tònic implica dividir el sintagma ‘cap de peix’ (‘Com ara un cap | de peix tallat’). Per
això, la vam corregir per una frase més fidel a la forma, tot i que no tant al contingut:
‘Un cap de peix | molt ben tallat’. Pel que fa al vers següent, a la traducció es perd el
sentit que el peix es tracta d’un halibut, mot que no hem pogut mantenir perquè havíem
de buscar una paraula que acabés amb la vocal a, però trobem que no és un element
rellevant i es pot ometre. També volem destacar l’ús de les designacions papà i mamà,
que només utilitza la Veruca, com un recurs per establir distincions socials entre aquest
personatge i els altres nens, que diuen pare i mare.
Al llarg de la cançó hem conservat la rima consonant, excepte en els versos 9 i 10, en
què és assonant. No obstant això, tret de les dificultats que hem comentat, pensem que
el resultat és més apropiat per als subtítols d’aquesta pel·lícula que si haguéssim
39

presentat una traducció que només mantingués el contingut i no la forma. En general,
els subtítols que proposem no requereixen més esforç de comprensió que uns subtítols
sense rima i, tot i que potser aquesta rima no es percebi, fa que la lectura dels subtítols
sigui més plaent perquè es poden llegir cantant interiorment.
3.4.1. Resultats
Com acabem de veure, el traductor disposa de diverses opcions quan es troba amb una
cançó en una pel·lícula. Primer de tot, ha de valorar si el significat és rellevant per a la
trama i decidir si l’ha de traduir o no. En el cas que s’opti per traduir-la, tot i que hi ha
defensors de fer prevaler el contingut sobre la forma, sembla que la lectura d’uns
subtítols en què es fan coincidir la quantitat i la distribució de les síl·labes amb la cançó
original és més agradable i si, a més, també es manté la rima, el resultat és molt
satisfactori i contribueix que l’espectador gaudeixi de la cançó. No obstant això, és molt
important centrar-se a oferir uns subtítols que no requereixin una atenció excessiva per
part de l’espectador i que siguin fàcils de llegir, ja que hem de tenir en compte que
apareixen juntament amb la pel·lícula original i el públic l’ha de poder veure sense estar
massa ocupat llegint.
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4. CONCLUSIONS
Els dos objectius del treball han estat, d’una banda, elaborar els subtítols de la pel·lícula
per posar a prova les nostres competències per superar les dificultats que sorgeixen en
un encàrrec d’aquest tipus i, de l’altra, analitzar i justificar les solucions que hem
proposat en cada cas, per tal de reflexionar sobre les estratègies més apropiades, tenint
en compte la modalitat amb què es treballa. Finalment, un cop analitzats els subtítols,
podem treure un seguit de conclusions que serveixen per ampliar els nostres
coneixements sobre les tasques que porten a terme els subtituladors.
En la traducció per a la subtitulació sovint s’opta per solucions estrangeritzants perquè
el fet que els subtítols apareguin alhora que la pel·lícula original provoca que els
espectadors assumeixin que té lloc en un país estranger i els pugui semblar estrany o
fins i tot rebutjable que en els subtítols es canviïn els noms propis i elements culturals
per adaptar-los a la cultura meta. No obstant això, quan el TO conté elements que
susciten alguna reacció especial a l’audiència (la fan riure, li produeixen fàstic,
estranyesa, etc.), com la majoria dels que hem analitzat, s’ha de procurar que la
traducció també provoqui el mateix efecte al seu públic, la qual cosa poques vegades
s’aconsegueix amb una traducció literal, sinó que cal trobar elements que facin la
mateixa funció que els originals i sonin naturals als receptors del TM, com en el cas dels
jocs fònics.
Una altra característica de la traducció per als subtítols, molt relacionada amb l’afany
per produir el mateix efecte que el TO, és que ha d’aconseguir restituir per escrit
l’oralitat dels diàlegs dels personatges, així com la naturalitat. Com hem vist, l’ús
d’interjeccions és un dels trets característics de la llengua oral espontània i subtitular-les
contribueix que els diàlegs dels subtítols siguin més creïbles, de la mateixa manera que
reproduir el llenguatge col·loquial també és molt important per reflectir l’oralitat. Per
tant, tot i les limitacions de la llengua escrita respecte a la llengua oral, el traductor ha
d’intentar trobar solucions per oferir al públic els detalls dels diàlegs originals i, per
exemple, esforçar-se per mostrar-li que un dels personatges té un accent que el
caracteritza, com el de l’Augustus Gloop de Charlie i la fàbrica de xocolata.
Pel que fa a les limitacions espacials i temporals pròpies de la subtitulació, condicionen
la traducció i poden causar que en alguns subtítols l’efecte del TO només es reprodueixi
parcialment perquè s’ha hagut de condensar el missatge i ha perdut fidelitat. A més, el
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fet que el text dels subtítols sigui efímer requereix que sigui fàcil de llegir per tal que
els espectadors hi dediquin pocs segons i puguin gaudir de la pel·lícula original mentre
el segueixen. Precisament amb aquest propòsit, en el camp dels subtítols de cançons,
molts estudiosos recomanen no mantenir la rima perquè l’audiència no la percep i
perquè pot provocar que es facin pesats i dificultin la comprensió de la lletra. En aquest
treball, però, hem observat que —com a mínim en el cas de les cançons d’aquesta
pel·lícula— fer coincidir el nombre i la distribució de les síl·labes originals amb les dels
subtítols és una bona solució que permet al receptor gaudir més de les cançons, sempre
que la traducció no sigui massa artificiosa.
Aquest treball, a més de la satisfacció personal per haver ofert el que ens havíem
proposat des del principi i haver-hi aplicat tant els coneixements previs com els
adquirits amb la cerca documental, també suposa una oportunitat per fer valorar la feina
dels professionals de la subtitulació, a qui els espectadors acostumen a desmerèixer i
criticar injustificadament. Com que l’únic que veuen és el resultat a la pantalla,
juntament amb el TO, els receptors dels subtítols els jutgen i els desaproven perquè
desconeixen que la qualitat d’aquesta modalitat no es distingeix per si reprodueix
cadascuna de les paraules del film, sinó per la capacitat del traductor de condensar
missatges sense que perdin naturalitat, utilitat i comprensibilitat i de seguir les
estratègies adients per superar cada obstacle.
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6. ANNEX
6.1.Subtítols
00:04:04 – 00:19:42
Personatge

Original

Subtitulació

Narrador
(OFF)

This is a story of an ordinary little boy
named Charlie Bucket. He was not
faster or stronger or more clever than
other children. His family was not rich,
or powerful or well connected. In fact,
they barely had enough to eat. Charlie
Bucket was the luckiest boy in the
entire world. He just didn’t know it yet.

Hi havia una vegada
un nen qualsevol
que es deia Charlie Bucket.
No era més ràpid, més fort
ni més llest que els altres nens.
La seva família no era
rica, poderosa ni influent.
De fet, gairebé
no tenien res per menjar.
El Charlie Bucket era
el nen més afortunat del món.
Però encara no ho sabia.

Sr. Bucket

Evening, Buckets.

Avi Joe

Evening.

Charlie

Hi, Dad.

Sra. Bucket

-Bona nit, Buckets.
-Hola, pare.

Soup’s almost ready, darling. Er, don’t
suppose there’s anything extra to put
in, love? Oh well. Nothing goes better
with cabbage than cabbage.

La sopa gairebé està.
No deus portar
res per afegir-li, no?
És igual, res va millor
amb la col que la col.

Sr. Bucket

Charlie… I found something I think
you’ll like.

Charlie, he trobat
una cosa que t’agradarà.

Narrador
(OFF)

Charlie’s father worked at the local
toothpaste factory. The hours were
long, and the pay was terrible… yet
occasionally there were unexpected
surprises.

El pare del Charlie treballava
en una fàbrica de dentifricis.
Les hores eren llargues
i cobrava molt poc.
Però, de vegades,
trobava alguna sorpresa.
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Charlie

It’s exactly what I need.

Avi Joe

What is it, Charlie?

Charlie

Dad found it, just the piece I needed.

Avi Joe

What piece was it?

Charlie

A head for Willy Wonka.

Àvia
Josephine

És just el que em calia!
Què és, Charlie?
El pare ha trobat
la peça que necessitava.
Quina peça era?
El cap del Willy Wonka.

How wonderful.

-Mira que bé.
-S’hi assembla força.

Avi Joe

It’s quite a likeness.

Charlie

You think so?

Avi Joe

Think so? I know so.

Avi Joe

I saw Willy Wonka with my own two
eyes. I used to work for him, you
know.

Charlie

You did?

Avi Joe

I did?

-A tu t’ho sembla?
-No m’ho sembla, ho sé.
Vaig veure el Willy Wonka
amb els meus propis ulls.
-Treballava per a ell.
-De debò?

Àvia
Josephine

He did.

-I tant.
-I tant.

Avi George

He did.

I tant.

Àvia
Georgina

M’encanta el raïm.

I love grapes.

Avi Joe

Of course, I was a much younger man
in those days.

Quan era molt més jove, és clar.

Avi Joe
(OFF)

Willy Wonka began with a single store
on Cherry Street.

El Willy Wonka va començar
amb una botiga a Cherry Street.

Insert

Twenty Years Ago

FA VINT ANYS

Avi Joe
(OFF)

But the whole world wanted his candy.

Però a tot arreu
volien els seus dolços.

Avi Joe

Mr Wonka.

Willy
Wonka

Yeah?

Avi Joe

We need more Wonka bars and we’re
out of chocolate birds.

Necessitem més rajoles
i no queden ocells de xocolata.

Willy
Wonka

Birds? Birds. Well then, we’ll need to
make some more. Here. Now open.

Ocells?

Sr. Wonka?
Sí?

Ocells.
Doncs n’haurem de fer més.
Té.
Obre.
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Avi Joe

The man was a genius. Did you know,
he invented a new way of making
chocolate ice cream, so that it stays
cold for hours without a freezer? You
can even leave it lying in the sun on a
hot day, and it won’t go runny.

Aquest home era un geni.
Saps que va inventar
uns gelats de xocolata
que aguantaven freds durant hores
sense congelador?
Si els deixaves al sol
un dia calorós, no es fonien.

Charlie

But that’s impossible.

Avi Joe

But Willy Wonka did it.

Insert
Avi Joe
(OFF)

És impossible.
Però el Willy Wonka ho va fer.

Fifteen Years Ago

FA QUINZE ANYS

Before long, he decided to build a
proper chocolate factory. The largest
chocolate factory in history. Fifty times
as big as any other.

Al cap de poc, va obrir
una fàbrica de xocolata com calia.
La més gran de la història.
Cinquanta vegades
més gran que cap altra.

Charlie

Grandpa, don’t make it gross.

Avi, no siguis porc.

Àvia
Josephine

Tell him about the Indian prince. He’d
like to hear about that.

Explica-li allò del príncep indi,
li agradarà sentir-ho.

Avi Joe

You mean Prince Pondicherry? Well,
Prince Pondicherry wrote a letter to Mr
Wonka and asked him to come all the
way out to India and build him a
colossal palace entirely out of
chocolate.

El príncep Pondicherry?
Mira, el príncep Pondicherry
va demanar al Sr. Wonka
que anés a la Índia
a construir-li un palau colossal,
fet totalment de xocolata.

Insert

New Delhi, India

NOVA DELHI, ÍNDIA

Willy
Wonka

It will have one hundred rooms, and
everything will be made of either dark
or light chocolate.

Tindrà cent habitacions i tot serà
de xocolata negra o amb llet.

Avi Joe
(OFF)

True to his word, the bricks were
chocolate and the cement holding them
together was chocolate. All the walls
and ceilings were made of chocolate as
well. So were the carpets and the
pictures, and the furniture.

Tal com havia dit,
els maons eren de xocolata,
i el ciment que els unia, també.
Les parets i els sostres
també eren de xocolata.
I les catifes,
els quadres i els mobles.
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It is perfect in every way.
Príncep
Pondicherry

És perfecte en tots els sentits.

Yeah, but it won’t last long. You better
start eating right now.

Sí, però durarà poc.
Val més que se’l comenci a menjar.

Príncep
Oh, nonsense. I will not eat my palace.
Pondicherry I intend to live in it.

I ara! No em menjaré el meu palau!

Willy
Wonka

La meva intenció és viure-hi.
Avi Joe
(OFF)

Avi Joe
(OFF)

But Mr Wonka was right, of course.
Soon after this, there came a very hot
day with a boiling sun.
The prince sent and urgent telegram
requesting a new palace, but Willy
Wonka was facing problems of his
own. All the other chocolate makers,
you see, had grown jealous of Mr
Wonka. They began sending in spies to
steal his secret recipes.

Però el Sr. Wonka tenia raó.
Aviat va fer un dia molt calorós
amb un sol que bullia.
El príncep va enviar
un telegrama urgent
per demanar un altre palau,
però el Willy Wonka
tenia altres problemes.
Tots els fabricants de xocolata
tenien enveja del Sr. Wonka
i enviaven espies per robar-li
les receptes secretes.

Insert
Avi Joe
(OFF)

SECRET RECIPE

RECEPTA SECRETA

Ficklegruber started making an ice
cream that would never melt. Prodnose
came out with a chewing gum that
never lost its flavor. Then Slugworth
began making candy balloons that you
could blow up to incredible sizes. The
thievery got so bad that one day,
without warning, Mr Wonka told every
single one of his workers to go home.
He announced that he was closing his
chocolate factory forever.

El Ficklegruber va treure
uns gelats que no es fonien mai.
El Prodnose va fer uns xiclets
que no perdien mai el gust.
I l’Slugworth, uns globus dolços
que es podien inflar moltíssim.
La pirateria era tan greu
que un dia, sense avisar,
el Sr. Wonka va dir
als treballadors que marxessin
i va anunciar que tancava
la fàbrica de xocolata per sempre.

Willy
Wonka

I’m closing my chocolate factory...
forever. I’m sorry.

Tanco la fàbrica de xocolata
per sempre.
Em sap greu.

Charlie

But it didn’t close forever. It’s open
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Però no va ser per sempre,

right now.
Sra. Bucket

ara està oberta.

Ah, yes. Well, sometimes when grownups say ‘forever’, they mean ‘a very
long time’.

Però, sovint,
quan els grans diuen “per sempre”,
volen dir “durant molt temps”.

Avi George

Such as, ‘I feel like I’ve eaten nothing
but cabbage soup forever’.

Sr. Bucket

Now, Pops.

Àvia
Josephine

The factory did close, Charlie.

Avi Joe

Com quan dic que menjaré
sopa de col “per sempre”.
Va, pare.
Sí que va tancar, Charlie.

And it seemed like it was going to be
closed forever. Then one day we saw
smoke rising from the chimneys. The
factory was back in business.

I semblava
que havia tancat per sempre,
però un dia vam veure
com sortia fum de les xemeneies.
La fàbrica tornava a funcionar.

Charlie

Did you get your job back?

Hi vas tornar a treballar?

Avi Joe

No. No one did.

Charlie

But there must be people working there.

Però algú hi deu treballar.

Àvia
Josephine

Think about it, Charlie. Have you ever
seen a single person going into that
factory, or coming out of it?

Rumia-hi, Charlie.

No. Ni els altres.

Charlie

No. The gates are always closed.

Avi Joe

Exactly.

Charlie

But then, who’s running the machines?

Has vist mai algú
que hi entrés o en sortís?
No, les portes
sempre estan tancades.
Exacte.
Però qui fa anar les màquines?

Sra. Bucket

Nobody knows, Charlie.

No ho sap ningú.

Sr. Bucket

It certainly is a mystery.

És un misteri.

Charlie

Hasn’t someone asked Mr Wonka?

Avi Joe

Nobody sees him anymore. He never
comes out. The only thing that comes
out of that place is the candy... already
packed and addressed. I’d give
anything in the world just to go in one
more time, and see what’s become of
that amazing factory.

Ningú ho ha preguntat
al Sr. Wonka?
Ningú el veu mai, ja no surt.
L’únic que surt d’aquell lloc
són els dolços,
empaquetats i amb l’adreça.
Donaria el que fos
per tornar-hi un cop més
i veure què se n’ha fet,
d’aquella fàbrica meravellosa.

Avi George

Well, you won’t, because you can’t.
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Doncs no hi tornaràs, no pots.

No one can. It’s a mystery and it will
always be a mystery. That little factory
of yours, Charlie, is as close as any of
us is ever going to get.

Ningú no pot.
És un misteri i seguirà sent-ho.
Aquella fàbrica que tens
és el més semblant que veurem.

Sra. Bucket
Charlie
Avi George

Come on, Charlie. I think it’s time we
let your grandparents get some sleep.

Vinga, Charlie,
deixem dormir els avis.

Good night, Grandpa George.

-Bona nit, avi George.
-Bona nit, Charlie.

Night, Charlie.

Charlie

Night-night.

Àvia
Josephine

Night-night.

Sra. Bucket

Chair.

Sr. Bucket

Thank you, dear.

Charlie

-La cadira.
-Gràcies.

Night, Grandpa Joe. Good night,
Grandma Georgina.

Bona nit, avi Joe.
Bona nit, àvia Georgina.

Àvia
Georgina
Charlie
Tots
Sra. Bucket

Nothing’s impossible, Charlie.

Res és impossible, Charlie.

Good night.

Bona nit.

Night, Charlie.

-Bona nit.
-Que dormis bé.

Sleep well.

Narrador
(OFF)

Indeed, that very night, the impossible
had already been set in motion.

I justament aquella nit
l’impossible es va posar en marxa.

Willy
Wonka
(OFF)

Dear people of the world: I, Willy
Wonka, have decided to allow five
children to visit my factory this year.
In addition, one of these children shall
receive a special prize beyond anything
you could ever imagine.

Estimats habitants del món,
jo, Willy Wonka,
permetré que cinc nens
visitin la meva fàbrica enguany.
A més, un d’ells rebrà
un premi especial
que no us podeu ni imaginar.

Presentador

Five golden tickets have been hidden
under the ordinary wrapping paper of
five ordinary Wonka bars.

Cinc bitllets daurats
s’amaguen sota els embolcalls
de cinc rajoles Wonka qualsevols.

Insert
Presentador
(OFF)

Tokyo, Japan

TÒQUIO, JAPÓ

These five candy bars may be
anywhere... in any shop, in any street,
in any town, in any country in the
world.
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Aquestes rajoles
poden ser a qualsevol botiga,

qualsevol carrer i qualsevol poble
de qualsevol país del món.
Insert

Marrakesh, Morocco

Insert

New York City

Avi Joe

Charlie
Sra. Bucket

MARRÀQUEIX, MARROC

Wouldn’t it be something, Charlie, to
open a bar of candy and find a golden
ticket inside?
I know, but I only get one bar a year,
for my birthday.
Well, it’s your birthday next week.

Quina il·lusió, oi, Charlie?
Obrir una rajola de xocolata
i trobar-hi un bitllet!
I tant. Però jo en rebo
una a l’any, per l’aniversari.
Que és la setmana que ve.

Àvia
Josephine

You have as much chance as anybody
does.

Tens tantes possibilitats
com qualsevol altre.

Avi George

Balderdash. The kids who’re going to
find the golden tickets are the ones
who can afford to buy candy bars every
day. Our Charlie gets only one a year.
He doesn’t have a chance.

Falòrnies.
Trobaran els bitllets els nens
que compren xocolatines cada dia.
El Charlie en té una a l’any.
No té possibilitats.

Àvia
Josephine
Avi George

Everyone has a chance, Charlie.

Tothom té possibilitats, Charlie.

Mark my words, the kid who finds the
first ticket will be fat, fat, fat.

Ja ho veureu.
El primer bitllet el trobarà
un nen gras, gras, gras.

Insert
Augustus

Düsseldorf, Germany

DÜSSELDORF, ALEMANYA

I am eating the Wonka bar and I taste
something that is not chocolate... or
coconut... or walnut, or peanut butter...
or nougat... or butter brittle, or caramel,
or sprinkles. So I look and, I find the
golden ticket.

Menjava xocolata Wonka
i noto un zabor
que no és de xocolata
ni coco3
ni avellana
ni mantega de cacauet
ni torró4
ni crocant de mantega
ni caramel ni ezpurnes.
He mirat i...
he trobat el bitllet daurat!

3
4

Apareix en un flashback.
Apareix en un flashback.
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Periodista

Augustus, how did you celebrate?

Augustus

I eat more candy.

Menjant més dolzos.

Sra. Gloop

We knew Augustus would find the
golden ticket. He eats so many candy
bars a day that it was not possible for
him not to find one.

Zabíem que Agustus
trobaria el bitllet.

Presentador
(TV)

...golden ticket claimed and only four
more...

Avi George

Told you it’d be a porker.

Àvia
Josephine

What a repulsive boy.

Avi Joe

Now that they’ve found one, things
will get really crazy.

Periodista

...i només en queden quatre més...

Que repulsiu.

Only four golden tickets left.

Insert

Menja tantes rajoles al dia
que era impozible que no el trobés.

Ja us he dit que seria un bacó.

Charlie

Presentador
(TV)

Augustus, com ho has zelebrat?

Només queden
quatre bitllets daurats.

...of every shape, size and hue.

I ara que n’han trobat un,
això serà una bogeria.
...de totes les mides i colors.

Buckinghamshire, England

BUCKINGHAMSHIRE,
ANGLATERRA

Veruca. Can you spell that for us,
please?

Pots lletrejar el teu nom?

Veruca

V-E-R-U-C-A. Veruca Salt.

V, E, R, U, C, A.
Veruca Salt.

Sr. Salt

Soon as my little Veruca told me she
had to have one of these golden tickets,
I started buying up all the Wonka bars
I could lay my hands on. Thousands of
them. Hundreds of thousands.
I’m in the nut business, you see. So I
say to my workers, “Morning, ladies.
From now on you can stop shelling
peanuts and start shelling the wrappers
of these chocolate bars instead.”
Three days went by and we had no
luck. Oh, it was terrible. My little
Veruca got more and more upset each
day.

Quan la meva Veruca
em demanar un bitllet daurat,
vaig comprar
moltíssimes rajoles Wonka.
Milers. Centenars de milers.
Com que em dedico als fruits secs,
vaig dir a les treballadores:
Bon dia, a partir d’ara
deixeu els cacauets
i dediqueu-vos a desembolicar
aquestes rajoles de xocolata.
Passaven els dies i no teníem sort.
Va ser terrible.
La meva Veruca
estava molt disgustada.
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Veruca

Where’s my golden ticket? I want my
golden ticket!

I el meu bitllet daurat?
Vull el meu bitllet daurat!

Sr. Salt

Well, gentlemen, I just hated to see my
little girl feeling unhappy like that. I
vowed I would keep up the search until
I could give her what she wanted. And
finally, I found her a ticket.

No suportava que
la meva nena fos tan infeliç.
Havia de seguir buscant
fins a donar-li el que volia.
Al final, vaig trobar el bitllet.

Veruca
Avi George

Daddy, I want another pony.

Papà, vull un altre poni.

She’s even worse than the fat boy.

És pitjor que el nen gras.

Charlie

I don’t think that was really fair. She
didn’t find the ticket herself.

Però no s’hi val.
El bitllet no l’ha trobat ella.

Avi Joe

Don’t worry about it, Charlie. That
man spoils his daughter. And no good
ever comes from spoiling a child like
that.

No t’hi capfiquis.
Aquest home avicia la filla.
I no pot ser bo
aviciar tant una nena.

Sr. Bucket

Sra. Bucket
Charlie

Charlie, your Mum and I thought...
maybe you wanna open your birthday
present tonight.
Here you are.
Like hell.

Sr. Bucket

Pop.

Avi Joe

que podries obrir
el regal d’aniversari aquesta nit.
Té.

Maybe I should wait till morning.

Avi George

Charlie, la mare i jo hem pensat

Potser que m’esperi fins demà.
-No fotis!
-Pare.

Altogether, we’re three hundred and
eighty-one years old. We don’t wait.

Tots junts tenim 381 anys,
ja no esperem!

00:22:39 – 00:24:07
Personatge

Original

Subtitulació

Presentador But wait, this is just in. The fourth
(TV)
golden ticket has been found by a boy
called Mike Teavee.
Insert

Denver, Colorado

Mike

All you had to do was track the
manufacturing dates, offset by the
weather and the derivative of the
Nikkei Index. A retard could figure it
out.

Una notícia d’última hora.
El quart bitllet l’ha trobat
un nen que es diu Mike Teve.
Només calia
situar les dates de fabricació
i compensar-les
amb el clima i l’índex Nikkei.
Ho sabria fer un deficient.
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Sr. Teve

Mike

Most of the time I don’t know what
he’s talking about. You know, kids
these days, what with all the
technology...
Die! Die! Die!

Normalment no sé ni de què parla.
Els nens d’ara,
amb tanta tecnologia...
Moriu! Moriu!

Sr. Teve

Doesn’t seem like they stay kids very
long.

Deixen de ser nens molt aviat.

Mike

In the end, I only had to buy one candy
bar.

Al final, només
vaig haver de comprar una rajola.

Periodista
Mike
Avi George

And how did it taste?

I quin gust tenia?

I don’t know. I hate chocolate.

No ho sé,
no suporto la xocolata.

Well, it’s a good thing you’re going to a
chocolate factory, you ungrateful little...

Presentador That question is who will be the winner
(TV)
of the last gold...
Charlie
Sr. Bucket
Charlie
Sr. Bucket
Charlie
Sr. Bucket

Dad?

Doncs que bé que vagis
a una fàbrica de xocolata, mal...
La pregunta és
qui trobarà l’últim...
-Pare?
-Què, Charlie?

Yes, Charlie?
Why aren’t you at work?

Per què no has anat a treballar?

Oh, well, er, the toothpaste factory
thought they’d give me a bit of time off.

Doncs... perquè a la fàbrica
m’han donat uns dies de festa.

Like summer vacation?

Com unes vacances?

Sure. Something like that.

Sí, més o menys.

00:28:48 – 00:31:40
Personatge

Original

Subtitulació

Charlie

Mom! Dad! I found it! The last golden
ticket! It’s mine!

Mare! Pare!
L’he trobat!
L’últim bitllet daurat!
És meu!

Avi Joe

Yippee! Here. Read it aloud. Let’s hear
exactly what it says.

Té.
Llegeix-lo en veu alta,
a veure què hi diu exactament.

Sr. Bucket ‘Greetings to you, the lucky finder of
(LLEGEIX) this golden ticket, from Mr Willy
Wonka. I shake you warmly by the
hand. For now, I do invite you to
come to my factory and be my guest
for one whole day.’
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“Salutacions a l’afortunat
que ha trobat aquest bitllet,
de part del Sr. Wonka.
T’estrenyo la mà

i et convido a la fàbrica
durant tot un dia.”
Violet
‘I, Willy Wonka, will conduct you
(LLEGEIX) around the factory myself, showing
you everything there is to see.’

“Jo, Willy Wonka,
t’ensenyaré la fàbrica
i tot el que hi ha per veure.”

Augustus
‘Afterwards, when it is time to leave,
(LLEGEIX) you will be escorted home by a
procession of large trucks, each filled
with all the chocolate you could ever
eat.’

“Dezprés t’acompanyarà a caza
un zeguici de grans camions

Veruca
‘And remember, one of you lucky five
(LLEGEIX) children will receive an extra prize
beyond your wildest imagination. Now,
here are your instructions.’

“I recorda: un dels cinc afortunats
rebrà un premi inimaginable.

Mike
‘On the first of February, you must
(LLEGEIX) come to the factory gates at ten a.m.
sharp. You’re allowed to bring one
member of your family to look after
you. Until then, Willy Wonka.’

“El dia 1 de febrer has de ser
a la porta de la fàbrica a les 10.

plens de tanta xocolata
com puguiz menjar.”

Bé, atenció a les instruccions:”

Pots portar un familiar
perquè et vigili.
Fins llavors, Willy Wonka.”

Sra. Bucket

The first of February. But that’s
tomorrow.

El dia 1 de febrer.
Si és demà!

Avi Joe

Then there’s not a moment to lose.
Wash your face, comb your hair, scrub
your hands, brush your teeth, blow
your nose.

No podem perdre temps.
Renta’t la cara,
les mans, pentina’t,
raspalla’t les dens, moca’t.

Avi George

And get that mud off your pants.

Sra. Bucket

Now we must all try and keep very
calm. First thing that we have to decide
is this: Who is going, with Charlie, to
the factory?

I espolsa’t els pantalons!
No perdem la calma.
Primer hem de decidir qui
anirà amb el Charlie a la fàbrica.

Avi Joe

I will. I’ll take him. You leave it to me.

Jo, l’acompanyo jo.
Deixeu-me’l a mi.

Sra. Bucket

How about you, dear? Don’t you think
you ought to go?

Què hi dius?
No hi hauries d’anar tu?

Sr. Bucket

Well, Grandpa Joe seems to know
more about it than we do... Provided,
of course, he feels well enough.

Home, l’avi Joe sembla
que és qui hi entén més, d’això.
Si s’hi veu en cor, és clar.

Avi Joe

Yippee!
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Charlie

No. We’re not going. A woman offered
me five hundred dollars for the ticket. I
bet someone else would pay more. We
need the money more than we need the
chocolate.

No.
No hi anirem.
Una dona m’ha ofert
500 dòlars pel bitllet
i segur que en pagarien més.
Ens fan més falta
els diners que la xocolata.

Avi George

Young man, come here. There’s plenty
of money out there. They print more
every day. But this ticket, there’s only
five of them in the whole world, and
that’s all there’s ever going to be. Only
a dummy would give this up for
something as common as money. Are
you a dummy?

Noiet, vine aquí.
N’hi ha molts, de diners.
N’imprimeixen cada dia.
Però d’aquests bitllets
només n’hi a cinc en tot el món
i no n’hi haurà més.
Només un babau el canviaria
per una cosa tan vulgar.
I tu ets un babau?

Charlie
Avi George

No, sir.

No.

Then get that mud off your pants.
You’ve got a factory to go to.

Doncs espolsa’t els pantalons!
Una fàbrica t’espera!

00:35:00 – 00:38:32
Personatge

Original

Subtitulació

Willy
Wonka

Wasn’t that just magnificent? I was
worried it was getting a little dodgy in
the middle part, but then that finale...
Wow!

No ha estat magnífic?

Violet

Who are you?

Avi Joe

He’s Willy Wonka.

Charlie

Really?

Willy
Wonka

Good morning, starshine. The earth
says hello5.

Em feia por que fallés pel mig,
però és que aquest final...
I tu qui ets?
-El Willy Wonka.
-De debò?

Willy
Dear guests, greetings. Welcome to the
Wonka
factory. I shake you warmly by the
(LLEGEIX) hand. My name is Willy Wonka.
5

Bon dia, estrelles.
La Terra us saluda!
“Estimats convidats, salutacions.
Benvinguts a la fàbrica,

Aquesta frase pertany a la lletra de la cançó “Good Morning Starshine” del musical Hair, que va ser un
gran èxit als Estats Units a finals dels anys 60. En els subtítols hem traduït literalment la frase i hem omès
la intertextualitat.
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us estrenyo la mà.
Em dic Willy Wonka.”
Veruca

Then shouldn’t you be up there?

Willy
Wonka

Well, I couldn’t very well watch the
show from up there, now, could I, little
girl?

I com hauria pogut veure
l’espectacle des d’allà, nena?

Avi Joe

Mr Wonka, I don’t know if you’ll
remember me, but I used to work here
in the factory.

Sr. Wonka, no sé si em recorda.

Were you one of those despicable spies
who every day tried to steal my life’s
work and sell it to those parasitic copycat, candy making cads?

Era un d’aquells espies vils
que robaven l’obra de la meva vida

Willy
Wonka

Avi Joe

No, sir.

Willy
Wonka

Then wonderful. Welcome back. Let’s
get a move on, kids.

Doncs no hauria de ser allà dalt?

Treballava aquí a la fàbrica.

per vendre-la als parasitaris
copiadors de pacotilla?
No, senyor.
Doncs perfecte, benvingut.
En marxa, nens.

Augustus
Willy
Wonka

Don’t you want to know our names?
Can’t imagine how it would matter.
Come quickly. For too much to see.
Just drop your coats anywhere.

No vols zaber els noztres noms?
No m’importen.
Va, ràpid,
hem de veure moltes coses.
Deixeu els abrics on vulgueu.

Sr. Teve

Mr Wonka? Sure is toasty in here.

Willy
Wonka

What? Oh, yeah. I have to keep it
warm in here, because my workers are
used to an extremely hot climate. They
just can’t stand the cold.

-Sr. Wonka, quina calor que fa.
-Què?
Sí, és perquè els treballadors
necessiten un clima molt càlid.
No suporten el fred.

Charlie

Who are the workers?

Qui són?

Willy
Wonka

All in good time. Now…

Cada cosa al seu temps. Au.

Violet

Mr Wonka, I’m Violet Beauregarde.

Sr. Wonka,
em dic Violet Beauregarde.

Willy
Wonka

Oh? I don’t care.

Violet

Well, you should care. Because I’m the
girl that’s gonna win the special prize
at the end.

T’hauria d’importar perquè seré
la guanyadora del premi especial.

Willy
Wonka

Well, you do seem confident, and
confidence is key.

Tens molta seguretat
i això és clau.

No m’importa.
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Veruca

I’m Veruca Salt. It’s very nice to meet
you, sir.

Em dic Veruca Salt,
encantada de conèixer-lo.

Willy
Wonka

I always thought that a verruca was a
type of wart you got on the bottom of
your foot. Ha!

Pensava que una “veruca” era
allò que surt a la planta del peu.

Augustus

I’m Augustus Gloop. I love your
chocolate.

Zóc Augustus Gloop
i m’encanta la teva xocolata.

Willy
Wonka

I can see that. So do I. I never expected
to have so much in common. You...
you’re Mike Teavee. You’re the little
devil who cracked the system. And
you. Well, you’re just lucky to be here,
aren’t you? And the rest of you must be
their...

Ja es nota, a mi també.
No em pensava que tindríem
tantes coses en comú.
Tu... ets el Mike Teve.
El dimoniet
que ha desxifrat la fórmula.
I tu... simplement
ets feliç de poder ser aquí, oi?
I la resta deveu ser els p...

Sr. Salt

Parents.

Pares.

Willy
Wonka

Yeah. Moms and dads. Dad? Papa?
Okay, then. Let’s move along.

Sí, mares i pares.
Pare?
Papa?
D’acord, doncs som-hi.

00:42:38 – 00:44:00
Personatge

Original

Subtitulació

Veruca

Daddy, look over there. What is it? It’s
a little person. Over there, by the
waterfall.

Papà, mira allà!
Què és?
És una personeta!
Allà, vora la cascada!

There’s two of them.
Sra.
Beauregarde
Sr. Teve
Sra. Gloop
Charlie
Mike

-N’hi ha dues.
-N’hi ha més de dues.

There’s more than two.
Where do they come from?

-D’on zurten?
-Qui són?

Who are they?
Are they real people?

Són persones reals?
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Willy
Wonka

Of course they’re real people. They’re
Oompa-Loompas.

Sr. Salt

Oompa-Loompas?

Willy
Wonka

Imported, direct from Loompaland.

Sr. Teve

There’s no such place.

Willy
Wonka

What?

Sr. Teve

Mr Wonka, I teach high-school
geography, and I’m here to tell you…

Sr. Wonka, ensenyo geografia
en un institut i...

Willy
Wonka

Well, then you’ll know all about it,
and, oh, what a terrible country it is.

Doncs ja deu saber-ho tot
d’aquest país tan horrorós.

Willy
Wonka
(OFF)

The whole place is nothing but thin
jungles infested by the most dangerous
beasts
in
the
entire
world.
Hornswogglers and snozzwangers and
those terrible, wicked whangdoodles.

Està tot ple de selves

És clar que són reals,
són Umpa-lumpes.
-Umpa-lumpes?
-Importats de Lumpalàndia.
Això no existeix.
Què?

infestades de les bèsties
més perilloses del món:
cornàntules, napipòtams
i els terribles ensordifants.

00:50:10 – 00:51:00
Personatge

Original

Subtitulació

Sra. Gloop

Where is my son? Where does that pipe
go to?

On éz el meu fill? On va el tub?

Willy
Wonka

That pipe, it just so happens to lead
directly to the room where I make the
most delicious kind of strawberry
flavored, chocolate-coated fudge.

Aquest tub va a la sala on faig

Then he will be made into strawberry
flavored,
chocolate-coated
fudge.
They’ll be selling him by the pound all
over the world?

Es convertirà en un caramel
de maduixa cobert de sucre

Sra. Gloop

Willy
Wonka

No. I wouldn’t allow it. The taste
would be terrible. Can you imagine
Augustus-flavored, chocolate coated
Gloop? Ooh. No-one would buy it. I
want you to take Mrs Gloop up to the
Fudge Room, okay? Help her find her
son. Take a long stick and start poking
around in the big chocolate-mixing
barrel, okay?

un caramel de maduixa
cobert de sucre boníssim.

i el vendran a pes arreu del món?
No, jo ho impediria.
Tindria molt mal gust.
S’imagina un Gloop de sucre
amb gust d’Augustus?
Ecs, no ho compraria ningú.
Porteu la Sra. Gloop
a la Sala dels Caramels.
Ajudeu-la a trobar el seu fill.
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Amb un pal, cerqueu-lo pel
bombo remenador de xocolata.
Entesos?

00:56:40 – 01:00:30
Personatge

Original

Subtitulació

Violet

How can they see where they’re
going?

-Com veuen cap a on van?
-No ho veuen.

Willy
Wonka

They can’t.

Willy
Wonka

There’s no knowing where they’re
going. Switch on the lights! People,
keep an eye out. We’re passing some
very important rooms here.

No miren cap a on tiren.
Enceneu els llums!
Gent, estigueu atents, aquí
hi ha sales molt importants.

Insert

CLOTTED CREAM

CREMA DE LLET

Insert

COFFEE CREAM

CREMA DE CAFÈ

Insert

HAIR CREAM

CREMA CAPIL·LAR

What do you use hair cream for?
Sra.
Beauregarde
Willy
Wonka

To lock in moisture.

Charlie

Whipped cream.

Willy
Wonka

Precisely.

Veruca

That doesn’t make sense.

Willy
Wonka

For your information, little girl...
whipped cream isn’t whipped cream at
all unless it’s been whipped with
whips. Everybody knows that.

Per a què és la crema capil·lar?
Per desencrespar.
Nata muntada.
Exacte.
No té sentit.
Per a la teva informació, nena,
la nata muntada no es munta
si no muntes bé la muntura.
Ho sap tothom.

Insert
Willy
Wonka
Insert
Willy
Wonka

JELLY BEANS

LLAMINADURES

Stop the boat. I wanna show you guys
something.
INVENTING ROOM

Atureu la barca!
Us vull ensenyar una cosa.
SALA DELS INVENTS

Now, this is the most important room
in the entire factory. Now, everyone,
enjoy yourselves, but just don’t...
touch anything. Okay? Go on. Go on,
scoot.

Aquesta és la sala més important
de tota la fàbrica.
Divertiu-vos, però...
no toqueu res, d’acord?
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Vinga, correu, correu.
Violet

Hey, Mr Wonka, what’s this?

Willy
Wonka

Oh, let me show you. Thank you.
These are Everlasting Gobstoppers.
They’re for children who are given
very little allowance money. You can
suck on it all year, and it’ll never get
any smaller. Isn’t that neat?

Sr. Wonka, això què és?
Ara t’ho ensenyo.
Gràcies.
Són Llepiboles Eternes.
Per als nens amb poca setmanada.
Les llepes durant un any
i no s’encongeixen.
Són genials!

Violet

It’s like gum.

Willy
Wonka

No. Gum is for chewing. And if you
tried
chewing
one
of
these
Gobstoppers, you’d break all your little
teeth off. They sure do taste terrific.
And this is hair toffee. You suck down
one of these little boogers, and in
exactly half an hour… a brand new
crop of hair will start growing out all
over the top of your little noggin. And
a mustache. And a beard.

Són xiclets.
No, el xiclet es mastega.
Si masteguessis una llepibola
se’t trencarien les dentetes.
Però estan boníssimes.
I això és Toffee Capil·lar.
Si en llepes un,
al cap de mitja hora
et creix una mata de cabells
per tota la closca.
I un bigoti i una barba.

Mike
Willy
Wonka

Who wants a beard?

Qui vol tenir barba?

Well… beatniks, for one. Folk singers
and motorbike riders. You know, all
those hip, jazzy, super-cool, neat, keen
and groovy cats. It’s in the fridge,
daddy-o. Are you hep to the jive? Can
you dig what I’m laying down? I knew
that you could. Slide me some skin,
soul brother.

Doncs... els hippies,
els cantants de folk i els motards.
Els que van a l’última,
els més flipants i enrotllats.
Porta una birra, company.
Captes de què va o estàs empanat?
Toca-la, col·lega.

01:01:22 – 01:03:07
Personatge
Mike

Original

Subtitulació

You mean that’s it?

Només això?
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Willy
Wonka

Do you even know what ‘it’ is?

Violet

It’s gum.

Willy
Wonka

Yeah. It’s a stick of the most amazing
and sensational gum in the whole
universe. Know why? Know why?
Because this gum is a full three-course
dinner all by itself.

Que saps què és, això?
Xiclet.
Sí, el xiclet més magnífic
i sensacional de l’univers.
Sabeu per què?
Perquè aquest xiclet
és un àpat complet de tres plats.

Sr. Salt
Willy
Wonka
(LLEGEIX)

Why would anyone want that?

I això qui ho vol?

It will be the end of all kitchens and all
cooking. Just a little strip of Wonka’s
magic chewing gum and that is all you
will ever need at breakfast, lunch and
dinner. This piece of gum happens to
be tomato soup, roast beef and
blueberry pie.

“Serà la fi de la cuina i el cuinar.
Un sol xiclet màgic Wonka
i ja tens esmorzar, dinar i sopar.
Aquest és de sopa de tomàquet,
rosbif i pastís de nabius.”

Avi Joe

It sounds great.

És fantàstic.

Veruca

It sounds weird.

És estrany.

Violet

It sounds like my kind of gum.

Willy
Wonka

I, I’d rather you didn’t. There’s still
one or two thing that are...

Millor que no ho facis,
encara falla quan...

Violet

I’m the world-record holder in
chewing gum. I’m not afraid of
anything.

Tinc el rècord de mastegar xiclet.
Res no m’espanta.

És un xiclet fet per a mi.

How is it, honey?
Sra.
Beauregarde

Què et sembla?

Violet

It’s amazing! Tomato soup. I can feel
it running down my throat.

Willy
Wonka

Yeah. Spit it out.

Avi Joe

Young lady, I think you’d better...

Violet

It’s changing. Roast beef with baked
potato. Crispy skin and butter.

És increïble! Sento el tomàquet
baixant-me pel coll!
Ja, escup-lo.
Noieta, val més que...
Està canviant. Rosbif amb patates!
Amb la pell torrada i mantega!

Sra.
Keep chewing, kiddo. My little girl’s
Beauregarde gonna be the first person in the world
to have a chewing-gum meal.

Mastega, reina. Seràs la primera
a menjar un àpat de xiclet.

Willy
Wonka

Yeah. I’m just a little concerned about
the...

Sí, però em preocupa una mica...

Violet

Blueberry pie and ice cream.

Willy
Wonka

That part.

Veruca

What’s happening to her nose?

Sr. Salt

It’s turning blue.

Pastís de nabius i gelat!
-Aquesta part.
-Què li passa al nas?
Es torna blau.
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Your whole nose has gone purple.
Sra.
Beauregarde
Violet

What do you mean?

El nas se t’ha tornat morat.
Què vols dir?

Violet, you’re turning violet.
Sra.
Beauregarde

Violet, t’estàs tornant violeta.

01:06:49 – 01:07:16
Personatge

Original

Subtitulació

Charlie

Mr Wonka?

Sr. Wonka?

Willy
Wonka

Yeah?

Charlie

Why did you decide to let people in?

Willy
Wonka

Well, so they could see the factory, of
course.

Charlie

But why now? And why only five?

Per què vas decidir
que entrés gent?
Perquè veiessin la fàbrica.
Però per què ara? I només cinc?

What’s the special prize, and who gets
it?

Quin és el premi especial
i qui el guanya?

Willy
Wonka

The best kind of prize is a surprise.

La millor recompensa
és per a qui no se la pensa.

Veruca

Will Violet always be a blueberry?

La Violeta serà sempre un nabiu?

Willy
Wonka

No. Maybe. I don’t know. But that’s
what you get from chewing gum all
day. It’s just disgusting.

Mike

No, potser, no ho sé.
Això passa per menjar
tant xiclet. És fastigós.

Mike

If you hate gum so much, why do you
make it?

Si no t’agrada el xiclet,
per què en fas?

Willy
Wonka

Once again, you really shouldn’t
mumble. ‘Cos it’s kinda starting to
burn me out.

T’ho repeteixo: no remuguis
perquè em posa de mala llet.

01:10:48 – 01:11:30
Personatge

Original

Subtitulació

Veruca

If you won’t get me a squirrel, I’ll get
one myself.

Si no m’aconsegueixes un esquirol,
l’agafaré jo mateixa.

Sr. Salt

Veruca.

Willy
Wonka

Little girl?

Sr. Salt

Veruca, come back here at once.
Veruca.

Veruca, torna ara mateix!

Willy
Wonka

Little girl? Don’t touch that squirrel’s
nuts. It’ll make him crazy.

Nena!

Veruca!
Nena!

No li toquis les nous a l’esquirol,
no li agradarà!
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01:24:45 – 01:25:13
Personatge
Mike

Original

Subtitulació

Don’t you realise what you’ve
invented? It’s a teleporter. It’s the most
important invention in the history of
the world. And all you think about is
chocolate.

Però no veus què has inventat?
És un teletransportador!
És l’invent més important del món!
I només penses en la xocolata.

Sr. Teve

Calm down, Mike. I think Mr Wonka
knows what he’s talking about.

Calma’t. Segur que el Willy Wonka
sap de què parla.

Mike

No, he doesn’t. He has no idea. You
think he’s a genius, but he’s an idiot.
But I’m not.

No, no en té ni idea!
Us penseu que és un geni
i és un idiota!
Però jo no.

Willie
Wonka

Hay, little boy. Don’t push my button.

Nen!
No em toquis els botons!

01:27:49 – 01:28:42
Personatge
Willy
Wonka
Mike
(TV)

Original

Subtitulació

Ooh, somebody grab him.

Ecs, agafeu-lo.

Help me. Help me.

Ajudeu-me!
Ajudeu-me!

Willy
Wonka

Oh, thank heavens. He’s completely
unharmed.

Que bé, n’ha sortit il·lès.

Sr. Teve

Unharmed? What are you talking
about?

Il·lès? Però què diu?

Mike
Willy
Wonka

Just put me back in the other way.
There is no other way. It’s television,
not telephone. There’s quite a
difference.

Torna’m a passar a l’altre costat!
No hi ha cap altre costat.
És la televisió, no un telèfon.
Són molt diferents.

Sr. Teve

And what exactly do you propose to do
about it?

I quina solució proposes?

Willy
Wonka

I don’t know. But young men are
extremely springy. They stretch like
mad. Ah! Let’s go put him in the taffy
puller.

No ho sé.
Però els joves són molt flexibles,
s’estiren moltíssim.
Posem-lo a l’estiradora de caramel!
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L’estiradora de caramel?

Sr. Teve

Taffy puller?!

Willy
Wonka

Hey, that was my idea. Boy, is he
gonna be skinny. Yeah. Taffy puller. I
want you to take Mr Teavee and his…
little boy, up to the taffy puller, okay?
Stretch him out.

Eh, jo ho he dit abans.
Que prim que quedarà...
Sí, l’estiradora de caramel.
Porteu el Sr. Teve i el seu...
petitó a l’estiradora de caramel.
Entesos?
Estireu-lo.

01:34:14 – 01:34:53
Personatge

Original

Subtitulació

Willy
Wonka

I invited five children to the factory and
the one who was the least rotten would
be the winner.

Vaig convidar cinc nens a la fàbrica
i el menys horrible
seria el guanyador.

Avi Joe

That’s you, Charlie.

I ets tu, Charlie.

Willy
Wonka

So what do you say? Are you ready to
leave all this behind and come live with
me at the factory?

Què me’n dius?

Charlie

Sure. Of course. I mean, it’s all right if
my family come too?

Preparat per deixar-ho tot
i venir a viure a la fàbrica?
Sí, és clar!
Si puc venir amb la meva família.

Willy
Wonka

Oh, my dear boy, of course they can’t.
You can’t run a chocolate factory with
a family hanging over you like an old,
dead goose. No offence.

Ai, fill, és clar que no.
No pots portar una fàbrica amb
familiars seguint-te com borinots.
No s’ofenguin.

Avi George
Willy
Wonka

None taken, jerk.

No, i ara, estúpid.

A chocolatier has to run free and solo.
He has to follow his dreams. Gosh darn
the consequences. Look at me. I had no
family, and I’m a giant success.

Els xocolaters han de fer la seva.
Han de complir els seus somnis
i a la porra les conseqüències.
Mira’m a mi. Sense família
i he tingut un gran èxit.
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